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Inne wartości niematerialne
i prawne
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Zaliczkj na wartości
niematerialne i prawne
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a)
grunty (w tymprawo
uzvtkowania wieczYstego gnmtu)
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b)
budynki, lokale i obiekrY
inżvnierii ladowei i wodnei

142 886,25 143571,44

\ urzadzenia techniczne i maszyny WE Żiśk (śtria$jńcftÓl iili ;ł i:.ii_.9 ; 907 jż3 -ę'3g:złs.'6z

d) środki tansportu

")
inne środki trwałe

2 Środki trwałe w budowie l{łi] Rezeird:ńa'żobowiażónia i]i j ,"i::ij";1:.I;:f0;00 ;,i.ir''.i!. r:;: ;00

1
Zaliczt.j na środki twałe
w budowie

I
Rezerwa z Ętułu odroczonego
nodatku dochodoweso

liri 2
Rezerwa na świadczenia
eńeMalne i podobne 0,00 0,00

od iednostek powiązanych - dfupote'rrninowa

1 Od oozostafuch iednostek _ }rótkoterminowa

.,łv] Inweśtvci e dluEótei dwel:'n.i ;:ln:ł:l; j::':'., ;-0:00 o;oo 3 Pozostałe rezerwf 0,00 0,00

Nieruchomości - długoterminowe

2 Wartości niematerialne i prawne - krótkotetminowe

3
Dfugoterminowe akVwa
finansowe

0,00 0,00 .ai_ł$iiifji'*r.ffi ry,i lrli;.i:,]:..!,9.9 i.j:.tt :, . .-.. 
-.0 

00
'i! ..-... ..'.

a) w iednostkach oowiazanvch 0,00 0,00 I Wobec iednostek powiązanvch

- udziałv lub akcie 2 Wobec pozostałych'iednostek 0,00 0.00

* irne papiery wańościowe al kredvtv ioożvczki

-udzięlone poĘczki b)
z tytufu emisji dłużnych
oaoierów wartościowvch

_ inne długoterminowe aktywa
finansowe

c) inne zobowiązania finansowe

b) w nozostafuch iednostkach 0,00 0.00 d) lnne

- udziaĘ lub akcje

_ irrne papiery wańościowe I Wobec iednostek powiązanych 0,00 1 008,50

-udzielone poĘczki a)
z tytułu dostaw i usług,
o okresie wvmasalności:

0,00 1 008.50

- irrrre długoterminowe aktywa
finansowe

_ do 12 miesięcy 1 008,50

4 Inne inwestvci e dtugoterminowe I _ powyżei 12 miesięcy I

b) lnne

I
Aktywa z Ętułu odroczonego
oodatku dochodowego

2 Wobec pozostaĘch jednostek 0,00 0,00

2
Inne rozliczenia
nriedzvokresowe

a) kredyty i poźryczkil



b)
z lyhJłu emisji dłuźnych
oaoierów wartościowvch

r'iil Zeołsv ji,,;, .'' ::r _ :]_ .1':. ::]:_:'' ..:r: |::i.:j' ii.- I ro,o0 , 0,00 c) inne zobowiązania finansowe

MateriĄ 0,Ó0 d)
z tytułu dostaw i usfug,
o olresie wymagalności:

0,00
-0,00

2 Półorodrrltv i oroduktv w toku - do 12 niesiecv

3 Produhy gotowi - nowvżei 12 miesiecv

4 Towary e) zaliczki otrzymane na dostawy

Zaliczki na dostawY 0 zobowiazania wełslowe

c)
z ryfułu podatków, ceł,
ubemieczeń i innvch świadczen.,:n20;00

I
Należności od jednostek
oowiazanvch

0,00 120,00 h) z tyfufu wynagrodzeń

a)
z tytufu dostaw i usług, o''

okresie spłaty:
0.00 120.00 'ł inne

- do 12 miesiecv 0,00 120,00 J Fundusze specialne 74,87 1703.92

_ powyŻej 12 miesięcy TV.'' iil:liiil'.io'qó łi,llil.ł'i llońo

b) lnne I Uiemna wartość firmv

2
Należności od pozostĄch
iednostek

0,00 0,00 2
lnne rozliczenia
miedzvokresowe

0,00 0,00

a)
z Ęrtułu dostaw i usfug, o
okresie spłaty:

0,00 0,00 _ długoterminowe

* do 12 miesięcv _ krótkotenninowe

* powyżei 12 miesięcy

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł,

ube7pieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
świadczeń

c) mne
d) dochodzone na diodze sądowej

IITl' r 3.936,21 'r,',40 179,38

Krótkoterminowe aktywa
finansowe

3 936,21 40 179,38

a) w iednostkach oowiazanvch 0,00 0,00

- udziałv lub akcie

- inne oaoierv wartościowe
_ udzielone pożvczki
_ inne krótkoterminowe aktywa

finansowe
b) w nozostatvch iednostkach 0,00 0.00

- udziaŁv lub akcie

- inne papiery wańościowe
_ udzielone oożvczk|
_ inne krótkoterminowe akłwa

finansowe .

c)
środki pieniężne i inne aktywa
nienieżne

3 S36,21 40 179,38

_ środki pieniężne w kasie i na

rachunkach
3 936,21 40179,38

- inne środki pieniężne
_ inne aktr.wa pieniężne

.) Inne inwestycje
krótkoterminowę

ł'''l

Sporądzono: dni" .9.q' gJ.,?p. J.?

(imię, nazwisko i podpis osoby' której powierzono prowadzenie ksiąg

iactrunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachuŃowości)

(imię, nazwisko i podpis jednostki, a jeżeli jednostką

kienrje organ wieloosobowy, wszystkicb'członków tego organu

- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
II
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