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Zestawienie zmian w kapitale

Lp Wyszczególnienie 01.0,| _31.12.2015 01,01-31.12.20,14

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezenit/owe na pocz, okr.
6.{ Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezenrowych 0,00 0,0(

a) zwiększenie (z Mułu) 0,00 0,0(

- odsetki od środków funduszu restrukturvzacii
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,0( 0,0(

6,2 pozostałe kapitafu (fundusze) reze!,wowe na koniec okresu 0,0( 0,0(

7 Zysk (strata) z lat ubieglych na początek okresu 2393 289,4i 221 0g6,1i

7,1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2393 289,42 221 096,1i
- zmianv orzvietvch zasad (oolitvki) rachunkowości
- korektv błedów Dodstawowvch 284 002,6!

7,2 Zysk z lat ubiegĘch na początek okresu, po korektach 2 677 292,01 221 096,12

a) zwiększenie (z tytułu) 0,0( 43 928,41

- zvsk z lat ubieołvch 43 928,41

r) zmniejsżenie (z Mułu) 2 393 289,42 221096,1
przeznaczenie na kapitał zapasowy 2 393 289,42 221 096,1
przeznaczenie na ZFSS
pokrycie strat z lat ubiegłych

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 284 002.6! 43 928,41

7.4 strata z lat ubiesłych na poczatek okresu,
zmianv Dźvietvch zasad (oolifukil rachunkowości

. korekty błędów podstawowych

7,5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,0(

a) zwiększenie (z Mułu) 0,0c 0,0(
- strata z lat ubieolvch

c) zmnieiszenie (z tytułu) 0,0c 0,0(

- korekta aktwa na odroczonv podatek

pokrycie straty
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,0( 0,0(

7.7 Zysk (strata) z lat ubiesłych na koniec okresu 284 002,6! 43928,41
8 wvnik notto -3 076 777.28 2 349 361,01

a) zysk netto 0.0( 2 349 361,01

b) strata netto -3 076 777,2t 0,0(

c) odpisy z zvsku
ll Kaoitał (funduszl własnv na koniec okresu (BZ) 43 892 891,61 46 685 666.2l

lll Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zvsku (pokrvcia stratv)

43 892 891,6{ 46 685 666,2l
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