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ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE (FUNDUSZU) wŁAsNYM sPoRZĄDzoNE NA DZIEŃ 31.12.2017

(m€toda pośr€dnia)

ubieqłv rok obrctowy bież9cy rok obrctow

apital (fundusz) wlasny na początek okresu (BO) 17s 130,47 l057 l33,u
miany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości

,a.

(orekty błędów pod§tawowych

l Kanital (fundusz) Dodstawowv n! Doczst€k okresu l 2ż3 806,7l l 223 806.7l
1.1

lwiekszenie (z tvtułu) 0.00 0.00

l) lmnieisrenie (z Mułu) 0.0( 0,00

l.z. fupital (fundusz) podstawowy na koniec okresu l 223 806,7l l z23 806,7l

ł,,..

?,,!,

il..

kpital (fundusz) apasowv na początek okresu okresu 0.00 0.00
]miany kaDitału (funduszu) 0.00 0.00
:większenie (Z tytułu) 77 95 oo0
dpis z funduszu z aktualizacii 77 91

zysk z popruedniego roku
oodziału zvsku (ustawowo)

r) 77.9: 0.0(

]okrycia straty

rrzeniesienie na ookrvcie stratv z lat ubiesłych 17.9:

l1 stan kaDitalu (funduszu) zaoasoweso na koniec okresu 0.0( 0.0(

t-
Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
npwiofuoh zotoi lnntitLi\ ron}rrnLnwncłi 80s274,23 805 l96,28

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacii wyc€ny 77,95 0.00

zwiększenie (z tytułu)

) zmnieiszenie (z tytułu) 17,95 0,00
likwidacia środków truałycb 77,95

3.ż. l(apital (fundusz) z aktualizacii wyceny na koni€c okre§u E05 196,28 805 t96,28

pozostal€ kapitały (fundusze) rezeruow€ na początek okr€§u
l Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezevowych

zwiększenie (z tytułu)
b) zmnieiszenie (z tytułu)
4.ż. pozo§tale kspitsĘ (fundusze) rezeruowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieglych na początek okresu l ż53 9s0,47 l 8ll 452,1r
l zysk z lat ubiesłych na początek okresu

3.ni3ly.pl_z$.ę*9,b,:gł*i.ft.p]ily.łD..łgsly*gy-q.s._"_i.
korekty błędów podstawowych

1.,?,

9)...

ł§k.hJ.yP.l9cł9.b. ląp99?ą!*. 9kłę§9,.p9-.!9lęk99h
zwiększenie (z tvtułu)

839 582,38
839 582,38

zysk netto za poprzedni rok 839 582,38

_Ę) zmnieiszenie (z tytułu)

5.3. zysk z lat ubiesłych na koniec okresu
5.4 Slrala Z lat ubiegĘch na początek okresu,

?lligly.p*$.ę!Jg.b.:ą99i.0_o_łity}D.l39!*t3pyg_igi..............
korekty błędów podstawowych

.|.,§,

1)

Strata z lat ubiegłych na pocątek okresu, po korektach 0,0( 0,0(

zwiększenie (z tytułu) 557 579,5ś 0.0(
pzeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 557 579.5,

.Ę)... zmniejszenie (Z tfułu) 77.9 0.0(
przeksięgowanie z funduszu rezeruowego 77.9

5,ó. ;trata z lat ubiegłych na konlec okr€su -r 81l 452.1l -91l869.7:
5.7 Łysk (strata) z lat ubieslvch na koniec okresu

D. netto 839 582.38 -2l062,44
l) lvsk netto 839 582.38

r} itrata netto 21 062.44
;) )dDisY z zysku

t Kaoital (fundusz) wlasnv na koniec okresu (BZ) 2l7 550.86 l 036 070.82

Il. Kapital (fundusz) wlasny, po uwzględnieniu proponowanego podzialu zysku
ookrucia strafv)

l 057 133,2ó l 036 070,82
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