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3110032. számú vev ő

1095 Demo helység  Demo cím

3110032 Egyenlegközlés id őpontja : 2016.06.02

Lap: 1.

- -
- -

Telefonszám:

Lev.cím:

Azonosító Bizonylatszám
Teljesítés
dátuma

Fizetési
határidő

Tartozik KövetelPénzügyi
összeg összeg

 2 310 652.002016/00056 2016.03.24 2016.04.302016/00056 0.00

 3 816 950.002016/00057 2016.03.28 2016.04.302016/00057 0.00

ÖSSZESEN: 6 127 602.00 0.00

Egyenleg: 6 127 602.00 0.00

A fenti egyenleg könyveinkkel megegyező, azt elfogadjuk.

Kelt:..................................................

                                                                                       ................................
                                                                                          cégszerű aláírás


