
GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W BROCHOWIE
BROCHÓW 27,
05-088 BROCHÓW
REGON: 000939154

(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 1.01.2021-31.122021

jednostka obliczeniowa: . . ~zł~ ..

5 888,95
-3 061,08

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 22,71 3 061,08
- umorzenia udziałów (akcji)

- strata rok ubieqłv 22,71 3 061,08

1.2.

2.
2.1.

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 805,16 2 827,87
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

h) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu —

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał tfundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

- zmiany przyjętych zasad~ rachunkowości

1.
ł.1

- korekty błędów

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 827,87
I a k~anit”iI (tnndii~it „%k~n% n.a i~wjałeł” nki~ii „iU)) nn lun t~k~ach 2 R27 t~7 ~ RRR 9~

- wydania udziałów (emisji akcji)

-22,7 1

- zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00

0,00
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4.2.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ub1e~łych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, Po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, Po korektach

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

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) z”viększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto -2 75600 -22,71
a) zysk netto
b) strata netto 2 756,00 22,71

c)_odpisy_z_zysku

H KapitaŁ (fundusz) własn” nn koniec okresu (BZ) 49 16 2 805 16 0 OÓ

rn~ Kapitał (fńndusz) własny, po uwzględnieniu pi~oponowań~gę „ .~ 00podziału zisku (pokrycia straty) 0

5.5.

b) zmniejszenie (z tytułu)
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