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I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) 67 876 253,07 67 717 301,20
– korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO), po korektach 67 876 253,07 67 717 301,20
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 94 695 463,80 96 128 479,09
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1 433 015,29 8 003 625,59
a) zwiększenie (z tytułu) 1 433 015,29 8 003 625,59
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu) 
– umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 96 128 479,09 104 132 104,68
2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiana naleŜnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– akcji powyŜej wartości nominalnej
– z podziału zysku (ustawowo)
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)

                                       (pieczątka jednostki)
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(metoda po średnia)



– zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 26 819 210,73 28 411 177,89
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 26 819 210,73 28 411 177,89
– korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 26 819 210,73 28 411 177,89
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 1 591 967,16 3 870 663,21
a) zysk netto
b) strata netto 1 591 967,16 3 870 663,21
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 67 717 301,20 71 850 263,58

III.
Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)
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