
  

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2014 roku.

Typ: MZ-BFA

Rok: 2014

Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Informacja o sytucji finansowej Zakładu Opieki

Zdrowotnej Za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

Nazwa i Adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi

Ulica: ul. Poznańska

Nr. budynku: 30

Miejscowość: Nowy Tomyśl

Kod pocztowy: 64-300

REGON: 639820004

Kod terytorialny TERYT: 3015044

Kod podmiotu, który utworzył zakład: 32

Numer księgi rejestrowej: 000000016116

Dział 1. Przychody, koszty i wyniki.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym, stan na 31.12.2013. 38660388

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym, stan na 30.09.2014. 26365911

w tym z pola A. od jednostek powiązanych, stan na 31.12.2013. 0

w tym z pola A. od jednostek powiązanych, stan na 30.09.2014. 0

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, stan na 31.12.2013. 38547743

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, stan na 30.09.2014. 26601732

A.I.1 przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, stan na 31.12.2013. 37121551

A.I.1 przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, stan na 30.09.2014. 25473268

A.I.2. przychody z Ministerstwa Zdrowia, stan na 31.12.2013. 0

A.I.2. przychody z Ministerstwa Zdrowia, stan na 30.09.2014. 0

A.I.2.1. w tym z pola A.I.2 przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów, stan na 31.12.2013. 0

A.I.2.1. w tym z pola A.I.2 przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów, stan na 30.09.2014. 0

A.I.3. przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych, stan na 31.12.2013. 0

A.I.3. przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych, stan na 30.09.2014. 0

A.I.4. sprzedanych pracodawcom, stan na 31.12.2013. 820921

A.I.4. sprzedanych pracodawcom, stan na 30.09.2014. 565155

A.I.5. pozostałych, stan na 31.12.2013. 605271

A.I.5. pozostałych, stan na 30.09.2014. 563309

A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna), stan na 31.12.2013. 112645
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A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna), stan na 30.09.2014. -235821

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, stan na 31.12.2013. 0

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, stan na 30.09.2014. 0

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, stan na 31.12.2013. 0

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, stan na 30.09.2014. 0

B. Koszty działalności operacyjnej, stan na 31.12.2013. 39516689

B. Koszty działalności operacyjnej, stan na 30.09.2014. 29200722

B.I. Amortyzacja, stan na 31.12.2013. 2473313

B.I. Amortyzacja, stan na 30.09.2014. 1711447

B.II. Zużycie materiałów i energii, stan na 31.12.2013. 7421820

B.II. Zużycie materiałów i energii, stan na 30.09.2014. 5514696

B.II.1. Zużycie materiałów, stan na 31.12.2013. 6642728

B.II.1. Zużycie materiałów, stan na 30.09.2014. 5012804

B.II.1.a zużycie leków, stan na 31.12.2013. 2438757

B.II.1.a zużycie leków, stan na 30.09.2014. 1807873

B.II.1.b. zużycie żywności, stan na 31.12.2013. 102668

B.II.1.b. zużycie żywności, stan na 30.09.2014. 60386

B.II.1.c. zużycie sprzętu jednorazowego, stan na 31.12.2013. 2217373

B.II.1.c. zużycie sprzętu jednorazowego, stan na 30.09.2014. 1700374

B.II.1.d. zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, stan na 31.12.2013. 584072

B.II.1.d. zużycie odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, stan na 30.09.2014. 492404

B.II.1.e. zużycie paliwa (gaz), stan na 31.12.2013. 258019

B.II.1.e. zużycie paliwa (gaz), stan na 30.09.2014. 194242

B.II.1.f. pozostałe, stan na 31.12.2013. 1041839

B.II.1.f. pozostałe, stan na 30.09.2014. 757525

B.II.2. Zużycie energii, stan na dzień 31.12.2013. 779092

B.II.2. Zużycie energii, stan na dzień 30.09.2014. 501892

B.II.2.a. zużycie energii elektrycznej, stan na dzień 31.12.2013. 406523

B.II.2.a. zużycie energii elektrycznej, stan na dzień 30.09.2014. 279325

B.II.2.b zużycie energii cieplnej, stan na 31.12.2013. 372569

B.II.2.b zużycie energii cieplnej, stan na 30.09.2014. 222567

B.III. Usługi obce, stan na 31.12.2013. 12803786

B.III. Usługi obce, stan na 30.09.2014. 9990194

B.III.1. remontowe, stan na 31.12.2013. 24834

B.III.1. remontowe, stan na 30.09.2014. 17416

B.III.2. transportowe, stan na 31.12.2013. 15631

B.III.2. transportowe, stan na 30.09.2014. 11708

B.III.3. medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.), stan na 31.12.2013. 10757321

B.III.3. medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.), stan na 30.09.2014. 8500666

B.III.3.1. w tym z punktu B.III.3. kontrakty lekarskie, stan na 31.12.2013. 7887915

B.III.3.1. w tym z punktu B.III.3. kontrakty lekarskie, stan na 30.09.2014. 5810487

B.III.3.2. w tym z punktu B.III.3 kontrakty pielęgniarskie, stan na 31.12.2013. 1579562

B.III.3.2. w tym z punktu B.III.3. kontrakty pielęgniarskie, stan na 30.09.2014. 1397387

B.III.4. usługi żywienia, stan na 31.12.2013. 549315
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B.III.4. usługi żywienia, stan na 30.09.2014. 421361

B.III.5. usługi pralnicze, stan na 31.12.2013. 342794

B.III.5. usługi pralnicze, stan na 30.09.2014. 256081

B.III.6. pozostałe usługi, stan na 31.12.2013. 1113891

B.III.6. pozostałe usługi, stan na 30.09.2014. 782962

B.IV. Podatki i opłaty, stan na 31.12.2013. 55915

B.IV. Podatki i opłaty, stan na 30.09.2014. 57542

B.IV.1 w tym z punktu B.IV. podatek od nieruchomości, stan na 31.12.2013. 54254

B.IV.1 w tym z punktu B.IV. podatek od nieruchomości, stan na 30.09.2014. 56164

B.V. Wynagrodzenia, stan na 31.12.2013. 13505219

B.V. Wynagrodzenia, stan na 30.09.2014. 9831344

B.V.1. wynagrodzenia ze stosunku pracy, stan na 31.12.2013. 12821605

B.V.1. wynagrodzenia ze stosunku pracy, stan na 30.09.2014. 9206792

B.V.1.1. za dyżury, stan na 31.12.2013. 2264387

B.V.1.1. za dyżury, stan na 30.09.2014. 1647585

B.V.1.2. z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika), stan na 31.12.2013. 108521

B.V.1.2. z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika), stan na 30.09.2014. 82855

B.V.1.2.a. płaconego przez pracodawcę, stan na 31.12.2013. 108521

B.V.1.2.a. płaconego przez pracodawcę, stan na 30.09.2014. 82855

B.V.1.2.b. płaconego przez ZUS, stan na 31.12.2013. 0

B.V.1.2.b. płaconego przez ZUS, stan na 30.09.2014. 0

B.V.1.3. pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy, stan na 31.12.2013. 10448697

B.V.1.3. pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy, stan na 30.09.2014. 7476352

B.V.2. wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, stan na 31.12.2013. 683614

B.V.2. wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło, stan na 30.09.2014. 624552

B.V.3. wynagrodzenia pozostałe, stan na 31.12.2013. 0

B.V.3. wynagrodzenia pozostałe, stan na 30.09.2014. 0

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, stan na 31.12.2013. 2770073

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, stan na 30.09.2014. 2055547

B.VI.1. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, stan na 31.12.2013. 2442251

B.VI.1. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, stan na 30.09.2014. 1772136

B.VI.2. ZFŚS, stan na 31.12.2013. 200000

B.VI.2. ZFŚS, stan na 30.09.2014. 250000

B.VI.3. pozostałe, stan na 31.12.2013. 127822

B.VI.3. pozostałe, stan na 30.09.2014. 33411

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe, stan na 31.12.2013. 486563

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe, stan na 30.09.2014. 39952

B.VII.1. w tym z pola B.VII. podróże służbowe, stan na 31.12.2013. 21758

B.VII.1. w tym z pola B.VII. podróże służbowe, stan na 30.09.2014. 15645

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, stan na 31.12.2013. 0

B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów, stan na 30.09.2014. 0

C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B), stan na 31.12.2013. -856301

C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B), stan na 30.09.2014. -2834811

D. Pozostałe przychody operacyjne, stan na 31.12.2013. 1568419
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D. Pozostałe przychody operacyjne, stan na 30.09.2014. 1088283

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, stan na 31.12.2013. 3958

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, stan na 30.09.2014. 8077

D.II. Dotacje, stan na 31.12.2013. 1118923

D.II. Dotacje, stan na 30.09.2014. 770396

D.III. Inne przychody operacyjne, stan na 31.12.2013. 445538

D.III. Inne przychody operacyjne, stan na 30.09.2014. 309810

E. Pozostałe koszty operacyjne, stan na 31.12.2013. 1337615

E. Pozostałe koszty operacyjne, stan na 30.09.2014. 19252

E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, stan na 31.12.2013. 0

E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, stan na 30.09.2014. 0

E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, stan na 31.12.2013. 1298449

E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, stan na 30.09.2014. 0

E.III. Inne koszty operacyjne, stan na 31.12.2013. 39166

E.III. Inne koszty operacyjne, stan na 30.09.2014. 19252

E.III.1. w tym z pola E.III. koszty egzekucyjne, stan na 31.12.2013. 0

E.III.1. w tym z pola E.III. koszty egzekucyjne, stan na 30.09.2014. 0

E.III.2. w tym z pola E.III. koszty procesowe, stan na 31.12.2013. 1019

E.III.2. w tym z pola E.III. koszty procesowe, stan na 30.09.2014. 2231

F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E), stan na 31.12.2013. -625497

F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E), stan na 30.09.2014. -1765780

G. Przychody finansowe, stan na 31.12.2013. 92064

G. Przychody finansowe, stan na 30.09.2014. 116202

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, stan na 31.12.2013. 0

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, stan na 30.09.2014. 0

G.I.1. w tym z pola G.I. od jednostek powiązanych, stan na 31.12.2013. 0

G.I.1. w tym z pola G.I. od jednostek powiązanych, stan na 30.09.2014. 0

G.II. Odsetki, stan na 31.12.2013. 92064

G.II. Odsetki, stan na 30.09.2014. 116202

G.II.1. w tym z pola G.II. od jednostek powiązanych, stan na 31.12.2013. 0

G.II.1. w tym z pola G.II. od jednostek powiązanych, stan na 30.09.2014. 0

G.III. Zysk ze zbycia inwestycji, stan na 31.12.2013. 0

G.III. Zysk ze zbycia inwestycji, stan na 30.09.2014. 0

G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji, stan na 31.12.2013. 0

G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji, stan na 30.09.2014. 0

G.V. Inne, stan na 31.12.2013. 0

G.V. Inne, stan na 30.09.2014. 0

H. Koszty finansowe, stan na 31.12.2013. 245114

H. Koszty finansowe, stan na 30.09.2014. 215567

H.I. Odsetki, stan na 31.12.2013. 245114

H.I. Odsetki, stan na 30.09.2014. 215567

H.I.1 w tym z pola H.I. dla jednostek powiązanych, stan na 31.12.2013. 0

H.I.1 w tym z pola H.I. dla jednostek powiązanych, stan na 30.09.2014. 0

H.II. Strata ze zbycia inwestycji, stan na 31.12.2013. 0
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H.II. Strata ze zbycia inwestycji, stan na 30.09.2014. 0

H.III. Aktualizacja wartości inwestycji, stan na 31.12.2013. 0

H.III. Aktualizacja wartości inwestycji, stan na 30.09.2014. 0

H.IV. Inne, stan na 31.12.2013. 0

H.IV. Inne, stan na 30.09.2014. 0

I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H), stan na 31.12.2013. -778547

I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H), stan na 30.09.2014. -1865145

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.), stan na 31.12.2013. 0

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.), stan na 30.09.2014. 0

J.I. Zyski nadzwyczajne, stan na 31.12.2013. 0

J.I. Zyski nadzwyczajne, stan na 30.09.2014. 0

J.II. Straty nadzwyczajne, stan na 31.12.2013. 0

J.II. Straty nadzwyczajne, stan na 30.09.2014. 0

K. Zysk (Strata) brutto (I+J), stan na 31.12.2013. -778547

K. Zysk (Strata) brutto (I+J), stan na 30.09.2014. -1865145

L. Podatek dochodowy, stan na 31.12.2013. 3665

L. Podatek dochodowy, stan na 30.09.2014. 1929

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), stan na 31.12.2013. 0

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), stan na 30.09.2014. 0

N. Zysk (Strata) netto (K-L-M), stan na 31.12.2013. -782212

N. Zysk (Strata) netto (K-L-M), stan na 30.09.2014. -1867074

Dział 2. Aktywa obrotowe i zobowiązania.

A. Zapasy ogółem stan na 31.12.2013. 695407

A. Zapasy ogółem stan na 30.09.2014. 716792

B. Należności krótkoterminowe, stan na 31.12.2013. 4629048

B. Należności krótkoterminowe, stan na 30.09.2014. 4847393

B.1. należności od NFZ, stan na 31.12.2013. 4508536

B.1. należności od NFZ, stan na 30.09.2014. 4650163

B.2. należności od Ministerstwa Zdrowia, stan na 31.12.2013. 0

B.2. należności od Ministerstwa Zdrowia, stan na 30.09.2014. 0

B.3. należności pozostałe, stan na 31.12.2013. 120512

B.3. należności pozostałe, stan na 30.09.2014. 197230

C. Inwestycje krótkoterminowe, stan na 31.12.2013. 1018430

C. Inwestycje krótkoterminowe, stan na 30.09.2014. 470270

C.1. w tym z punktu C. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, stan na 31.12.2013. 1018430

C.1. w tym z punktu C. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, stan na 30.09.2014. 470270

D. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, stan na 31.12.2013. 506064

D. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, stan na 30.09.2014. 270242

E. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, stan na 31.12.2013. 14076117

E. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, stan na 30.09.2014. 14042205

E.1. Rezerwy na zobowiązania, stan na 31.12.2013. 1338946

E.1. Rezerwy na zobowiązania, stan na 30.09.2014. 1338946
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E.2. Zobowiązania długoterminowe, stan na 31.12.2013. 591112

E.2. Zobowiązania długoterminowe, stan na 30.09.2014. 4091112

E.2.1. w tym z punktu E.2. kredyty i pożyczki, stan na 31.12.2013. 416580

E.2.1. w tym z punktu E.2. kredyty i pożyczki, stan na 30.09.2014. 3916580

E.3. Zobowiązania krótkoterminowe, stan na 31.12.2013. 7947580

E.3. Zobowiązania krótkoterminowe, stan na 30.09.2014. 5103726

E.3.1. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, stan na 31.12.2013. 1000080

E.3.1. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, stan na 30.09.2014. 250020

E.3.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, stan na 31.12.2013. 1097995

E.3.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, stan na 30.09.2014. 1079704

E.3.3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, stan na 31.12.2013. 697175

E.3.3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, stan na 30.09.2014. 690896

E.3.3.1. Zobowiązania wobec ZUS, stan na 31.12.2013. 595920

E.3.3.1. Zobowiązania wobec ZUS, stan na 30.09.2014. 572162

E.3.3.1.1. w tym z punktu E.3.3.1. objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.1.1. w tym z punktu E.3.3.1. objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.1.1.1 w tym z punktu E.3.3.1.1. odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.1.1.1 w tym z punktu E.3.3.1.1. odsetki, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.1.1.2. w tym z punktu E.3.3.1.1. z tytułu egzekucji, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.1.1.2. w tym z punktu E.3.3.1.1. z tytułu egzekucji, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, stan na 31.12.2013. 101255

E.3.3.2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, stan na 30.09.2014. 118734

E.3.3.2.1. w tym z punktu E.3.3.2 objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.2.1. w tym z punktu E.3.3.2 objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.2.1.1 w tym z punktu E.3.3.2.1. odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.2.1.1 w tym z punktu E.3.3.2.1. odsetki, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.2.1.2 w tym z punktu E.3.3.2.1. z tytułu egzekucji, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.2.1.2 w tym z punktu E.3.3.2.1. z tytułu egzekucji, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.3. Zobowiązania wobec PFRON, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.3. Zobowiązania wobec PFRON, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.3.1. w tym z punktu E.3.3.3. objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.3.1. w tym z punktu E.3.3.3. objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.3.1.1. w tym z punktu E.3.3.3.1 odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.3.1.1. w tym z punktu E.3.3.3.1 odsetki, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.3.1.2. w tym z punktu E.3.3.3.1. z tytułu egzekucji, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.3.1.2. w tym z punktu E.3.3.3.1. z tytułu egzekucji, stan na 30.09.2014. 0

E.3.3.4. Zobowiązania pozostałe, stan na 31.12.2013. 0

E.3.3.4. Zobowiązania pozostałe, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, stan na 31.12.2013. 4051768

E.3.4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, stan na 30.09.2014. 2824796

E.3.4.1. zobowiązania wobec dostawców, stan na 31.12.2013. 4051768

E.3.4.1. zobowiązania wobec dostawców, stan na 30.09.2014. 2824796

E.3.4.1.1. zobowiązania wobec dostawców objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.1.1. zobowiązania wobec dostawców objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem, stan na 30.09.2014. 0
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E.3.4.1.1.1. w tym z punktu E.3.4.1.1. odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.1.1.1. w tym z punktu E.3.4.1.1. odsetki, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.1.1.2. w tym z punktu E.3.4.1.1. z tytułu kosztów procesowych, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.1.1.2. w tym z punktu E.3.4.1.1. z tytułu kosztów procesowych, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.1.2 zobowiązania wobec dostawców objęte ogzekucją komorniczą, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.1.2 zobowiązania wobec dostawców objęte ogzekucją komorniczą, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.1.2.1 w tym z punktu E.3.4.1.2. odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.1.2.1 w tym z punktu E.3.4.1.2. odsetki, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.1.2.2.w tym z punktu E.3.4.1.2. z tytułu kosztów procesowych, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.1.2.2.w tym z punktu E.3.4.1.2. z tytułu kosztów procesowych, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.1.2.3. w tym z punktu E.3.4.1.2. z tytułu egzekucji, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.1.2.3. w tym z punktu E.3.4.1.2. z tytułu egzekucji, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.1.3. zobowiązania pozostałe wobec dostawców, stan na 31.12.2013. 4051768

E.3.4.1.3. zobowiązania pozostałe wobec dostawców, stan na 30.09.2014. 2824796

E. 3.4.1.3.1. w tym z punktu E.3.4.1.3. odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E. 3.4.1.3.1. w tym z punktu E.3.4.1.3. odsetki, stan na 30.09.2014. 21596

E.3.4.2. zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2. zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.1. zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.1. zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.1.1. w tym z punktu E.3.4.2.1. odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.1.1. w tym z punktu E.3.4.2.1. odsetki, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.1.2. w tym z punktu E.3.4.2.1. z tytułu kosztów procesowych, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.1.2. w tym z punktu E.3.4.2.1. z tytułu kosztów procesowych, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.2. zobowiązania wobec wierzycieli objęte egzekucją komorniczą, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.2. zobowiązania wobec wierzycieli objęte egzekucją komorniczą, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.2.1. w tym z punktu E.3.4.2.2. odsetki, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.2.1. w tym z punktu E.3.4.2.2. odsetki, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.2.2. w tym z punktu E3.4.2.2. z tytułu kosztów mprocesowych, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.2.2. w tym z punktu E3.4.2.2. z tytułu kosztów mprocesowych, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.2.3. w tym z punktu E.3.4.2.2. z tytułu egzekucji, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.2.3. w tym z punktu E.3.4.2.2. z tytułu egzekucji, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.3. zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych, stan na 31.12.2013. 0

E.3.4.2.3. zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych, stan na 30.09.2014. 0

E.3.4.2.3.1 w tym z punktu E.3.4.2.3. odsetki, stan w dniu 31.12.2013. 0

E.3.4.2.3.1 w tym z punktu E.3.4.2.3. odsetki, stan w dniu 30.09.2014. 0

E.3.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, stan na 31.12.2013. 1100562

E.3.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, stan na 30.09.2014. 258310

E.4. Rozliczenia międzyokresowe, stan na 31.12.2013. 4198479

E.4. Rozliczenia międzyokresowe, stan na 30.09.2014. 3508421

Dział 3. Podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie: Beata
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Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie: Wolanin

Telefon osoby sporządzajacej sprawozdanie 614427305

Miejscowość: Nowy Tomyśl

Data: 30.10.2014
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