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pieczęć firmoWa

zestawienie zmlan W le {funduszu

l. kapitał (fundusz) na poczatek okre§u (Bo)
rok ubieqłv rok 2014
1.378.092,27 1.113.980,58

korekty błędóW

l.a. Kapitał (fundusz) na początek okre§u (Bo), po korektach 272,929,12 272.929.12

FundusZ założycielski(podStaWoWV) na poczaiek okresu 272.929,12 272.929.12
11 Zmiany fUnduszu załozycielSkieqo 0 0
a, zWiękSzenie (z tytułu) 0 0

dotacji na rozwói od:

b. zmn iejszenie (z tytułu) 0 0
plzekazania majątku na podstawie decvzii

1.2 FundUsZ założycielski na koniec okreSU 0 0

2- Fundusz zakładu (zapasowv) na poczatek okresu
21 Zmiany fund Uszu Zaklad u 0
a) zwiekszenie (z tytułu) 0 0

z podziału zysku

b) Zmn iejszen e (Z tytułu) 0 0
p_9,1qy!Le§trąt]--U rnslzen ie za ub]egły rok
umorzenie środ ków z ue 152,494,35 121 .995.4B
umorzenie środków z ue

3.2, stan funduszu zakładu na koniec okresu 0 0

4. Zysk (strata) z lat 549.414,23 476,436.79
4.1 Zysk z lat ubieqłVch na poczatek okresu 577 .603,28 549 ,414,23

korekty błędóW

4,2. lysk z lat Ubiegłych na początek okresu po korektach 0 0
a) zWiększenie (z tytUłU) 0 0

pglziału zysku z lat ubieqłVch

Zm,riejSZen le (ż]!ytUłU J 0 0

43 ,4yS_!. |ąt !q!9głych na kon]ec oklesu 0 0
44 Stlata z at ubieqłVch na poczatek okresu _28,,189 05 44-72.977

korekty błędóW

4.5. strata z lat u na okresu korektach 0 0



a) zwiększenie (z tytułu) 0 0

!Ęeniesienia straty z lat ubieqłVch do pokrvcia _28,189,05 -72.977.44

b) zlnniejszenie (z tytułu) 0 0

4.6. strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

4.7 Zysk (strata) z lat ubieqłych na koniec okresu -72.977.44 -72.977.44

a) zysk netto
b) strata netto -72.977.44 -142.116,21

Il. kapitał (fundusz) własnv na koniec okresu (BZ) 822.343.35 749.365,91

lll.
.Kapitał (fundusz} włąsny, po uwzglednieniu proponowanego
podziału zysku {pokrycia stratv) 749,365,91 607 .249,70

sporządził: Data i miejsce: , zaŃieńził:
_. ł,olt,cęł dĄ ęn oy,ł',|n'
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