AKTYWA

0
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary - żywiec
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek
powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:

Stan na koniec
Stan na koniec
poprzedniego
bieżącego roku
roku
obrotowego
obrotowego (zł i
(zł i gr)*
gr)
1
2
15 472.80

15 472.80

150 210.00

135 940.40

130 529.30

115 320.00

1 033 873.16

1 071 339.03

0.00
0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy
b) inne

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

0
a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

1 033 873.16

1 071 339.03

525 411.17

573 958.28

525 411.17

505 685.00

0.00

68 273.28

b) z tytułu podatów, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

91 108.48

3 519.49

c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartośiowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartośiowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem

417 353.51

493 861.26

97 635.30
97 635.30
0.00

815 359.29
815 359.29
0.00

0.00

0.00

97 635.30

815 359.29

97 635.30

815 359.29

979 650.59
91 480.94

1 045 932.30
135 059.41

672 837.92

502 791.71

14 779.24

299 588.85

f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatów, dotacji,
ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze socjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

- krótkoterminowe
23 842.62
11 851 295.21 Pasywa razem

------------------------------------- ------------------------------------Data podpisu

0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
32 046.62
10 474 201.93

0.00

c) inne zobowiązania finansowe

- do 12 miesięcy

2. Należności od pozostałych jednostek

PASYWA

Stan na koniec
Stan na koniec
poprzedniego
bieżącego roku
roku
obrotowego
obrotowego (zł i
(zł i gr)*
gr)
1
2

70 795.26

77 501.99

129 757.23

30 990.34

23 211.81

23 211.81

6 940 589.96

8 320 921.70

6 940 589.96
5 225 342.77

8 320 921.70
5 427 294.18

1 715 247.19
10 474 201.93

2 893 627.52
11 851 295.21

------------------------------------------------------------------------Data podpisu

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Podpis kierownika
jednostki
(art.. 52 ust. 2 ustawy
o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności

