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ZESTAWIENIE ZMIAN 

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
(W 71A  

WYSZCZEGÓLNIENIE bieżący rok 
obrotowy 

ubieg ły rok 
obrotowy 

I. Kapitał  (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
• zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

100 303 270,49 95648250,55 

 - 

100 303 270,49 

 - 

95648250,5 

- korekty błędów 
U. Kapitał  (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 

1. Kapitał  (fundusz) podstawowy na początek okresu 46588 964,60 45 324 924,90 
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - 1264039,70 

a) zwiększenie (z tytułu) - 1264039,70 
- wydania 	(emisji akcji)  _udziałów 
- wniesienia aportu - 1264039,70 

b) zmniejszenie (z tytułu) - 

- umorzenia udziałów (akcji)  - - 

1.2. Kapitał  (fundusz) podstawowy na koniec okresu 46588%4,60 46 588 964,60 
2. Kapitał  (fundusz) zapasowy na początek okresu 35817 328,17 30384 136.33 
2.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego 3504055,93 5433 191, 

a) zwiększenie (z tytułu) 3 504 055,93 5433 191. 
- emisji akcji powy±ej wartości nominalnej  - - 
- podziału zysku (ustawowo) 3390980,24 5416031,31 
- podziału zysku (ponad wymaganą  ustawowo minimalną  wartość)  - - 
- z aktualizacji wyceny śr. trwałych 113075,69 17 160,53 

b) zmniejszenie (z 
- pokrycia pokrycia straty 

2.2. Stan kapitąłu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 39321 384,10 35817 328,17 
3. Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany prz ętych zasad (polityki) rach. 14 505 997,48 14523 158,01 
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - 	113075,69 - 	17 160,53 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) 113075,69 17 160,53 

-zbycia środków tiwałych 
-inne 

3.2. Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 
4.1. Zmiany pozosta łych kapitałów (funduszy) rezerwowych  

 - 

-- 

 113 075,69 17160,53 
 14 392 921,79 14505997,48 

- - 

a) zwiększenie (z tytułu)  
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - 
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3390980,24 5416031,31 

5.1. Zysk  lat ubiegłych na początek okresu 3390980,24 5416031,31 
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowo ści - 

- korekty błędów - - 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 390 980,24 5416031,31 
a) zwiększenie (z tytułu) - - 

 -podziałuzyskuzlatubleg łych 3390980,24 5416031,31 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

5.3. Zysk z lat ubieg łych na koniec okresu 
5.4. Strata z lat ubieg łych na początek okresu 

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowo ści 

3390980,24 5416031,31 
- - 

- - 

- korekty błędów 
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - 

a) zwiększenie (z  
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  

b) zmniejszenie (z  
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - - 
6. Wynik netto 3039 224,27 3390980,24 

a) zysk netto 3039224,27 3390980,24 
b) strata netto - - 

c) odpisu z zysku -  

N. Kapitał  (fundusz) własny na koniec okresu (M) 103 342 494,76 100 303 270,49 
III. Kapitał  (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 103 342 494,761 100303270.49 
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