
BILANS POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWN
 



    

     

     

     AKTYWA TRWAŁE  

      

      

      

      

      

    Rzeczowe aktywa trwałe  

   rodki trwałe  

     

       

      

      

      

    rodki trwałe  

   rodki trwałe w budowie  

    rodki trwałe w budowie  

     ci długoterminowe  

       

     ci od pozostałych jednostek  

    Inwestycje długoterminowe  

      

      

    3 Długoterminowe aktywa finansowe  

     

      udziały lub akcje  

      

      

      inne długoterminowe aktywa finansowe  

      b) w pozostałych jednostkach  

      udziały i akcje  

      

      

      inne długoterminowe aktywa finansowe  

    4 Inne inwestycje długoterminowe  

    Długoterminowe rozliczenia mi   

    1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoweg  

    dzyokresowe długoterminowe 0,00 



     

     

    1 Materiały  

    2 Półprodukty i produkty w toku  

     

     

     

       

       

      a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty  

      

       

     ci od pozostałych jednostek  

      a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty  

      

       

      b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ., zdr. i innych   

       

        

     

     

     

      udziały lub akcje  

      

      

     

      b) w pozostałych jednostkach  

      udziały i akcje  

      

      

     

        

      

      

      

       

     

      

     





    

     

     

   Fundusz własny  

     

     

     

     

    ka /niedobór ) lat ubiegłych 0,00 

      

       

       

      

    1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodow  

      

      a) długoterminowe  

     

    3 Pozostałe rezerwy  

      a)długoterminowe  

     

    zania długoterminowe  

      

    zania wobec pozostałych jednostek 0,00 

      

    zania z tytułu dłuznych papierów warto   

      

      d) inne (pozostałe)  

      

      

    zania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalno   

      

       

      

    zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 3 

      

    zania z tytułu emisji dłu    

      

    zania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalno   

      

       

     

      



      g) zob. z tytułu podatków, ceł ubezpiecze     

    zania z tytułu wynagrodze  

      

     

      

      b) pozostałe fundusze specjalne  

      

      

      

      a) długoterminowe  

     

     

    

     

     

     

     

     



     

    

     

     

     

     

     

     

     

    

     


