Materiał

69 394,26

78 410,31

649 146,żl

893 l61,19

578 55ż,74

8lż 625,51

wymagalności:

204 532,12

344 643,22

204 532,12

344 643,22

I93 626,67

261 441;71

I44 58ż,06

167 913,16

35 8l1,89

38 56,7,42

III

Zobowiąania krótkotsmioowe
powĘznych

2

Półprodukty i produkty w toku

Wobec jednostek

3

Produkty gotowę

a) z t]tułu dostaw
wymgalności:

4

Towary

do 12 miesięcy

5

Zaliczki na dostawy

powyżej 12 miesi9cy

819 l90,98

762 709,1,5

Il Naleiności kótkot€rminowe
Należnościod jednostek powązanych

a) z tytułu dostaw

i usług o okr€sie

b)

2

spłaty

b)

2

c)

sńty

* do 12 miesięcy
* powyżej 12 mi€śięcy

do 12 miesięcy

688 4l0,90

738 556,69

powyż€j 12 miesięcy

68ó 583.03

737 9l1,8ż

e)

ceł,

80 634"29

h) z t}tułu

i)

kńtkotminowe

Krótkotminow€

aktjryva

a) w jednostkach

finansowe

899 466,63

l

l73 357,69

899 466,63

l

|73 357,69

* udzielone

3

wyMgrodzeń

ime

,70

593,47

80 535,68

ż 77l l93,86

2240 532,27

Inne rozliczenia międzyokresowe

ż 77l 193,86

2240 532,27

* dfugoterminowe

277l

2240

Fundusze sp&jalne

Ujemm wartość frmy
2

wańośc@we

*

pożyczki

ime krótkot@inow€

cet ubezpieczeń

lV Rozliczenia międzyokroowe

powĘzanych

udziaĘ i akcje
rnne paprcry

o okresie

zaliczki otrzymane na dostaw}

g) z t},tufu podatków,
i innyoh świadczeń

3,00

d) dochodzone na drodze sądowej

tII Inwęstycję

usfug,

Ą zobowiąania wekslowe

644,8,7

74 295,25

ime

i

819 l90,98

społecznych i zdrowotnvch onz

dfumych

ime zobowiązania finansowe

762,709,15

1827,8,7

b) z t)tufu podatków, dotacji,

*

Mrtościowych

d) z t}tułu dostaw

ime

a) z t}tufu dostaw i usfug o okresie

l

kredyty i pożyczki

papierów

Należnościod porcsbbch jednostek

c)

im€

b) powyżej tytułu emisji

powyżej 12 miesięcy

ubezpieoreń

usfug, o okrBie

wobec poastałych jednostek

a)

* do 12 miesięcy

*

i

193,86

532,2,7

krótkotęminowę

akt}wa finansowę

b) w pozostałych.Jednostkach
*

udziały i akcje

* inne papiery
* udzielone

wańościowe

pożyczki

*

ime krótkotmilowe

c)

śfodkipieniężne i inne aktywa pieniężne

akt}wa finmsowe

* środki pienięZne w kasie i

i

m rachunku

899 466,63

1 I73 357,69

899 466,63

l

173 357,69

inne środki pieniężne

* inne aktywa pienięźne
2

lnne inweśtycje długoterminowe

IV

Ikó&otminowe

'W,?.

miedzwnkre<owe

rozliczenia

ŃW
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