
4.2.

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-

-

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu - zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

-

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

5.1.

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

Stan na koniec 

roku poprzedniego

Stan na koniec 

roku bieżącego

sporządzone za 

okres

Numer identyfikacyjny REGON

001272953

I.a. Kapitał (fundusz) własny na poczatek okresu (BO), po korektach 29,90 32,14 

a) zwiększenie (z tytułu) 2,24 0,00 

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych 2,24 0,00 

1. Kapitał (fundusz) własny na początku okresu 29,90 

Zestawienie zmian w Kapitale 

(funduszu) własnym

06-126 Gzy

Gzy 59

Gminna Biblioteka 

Publiczna

- korekty błędów 0,00 0,00 

29,90 32,14 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

I. Kapitał (fundusz) własny na początku okresu (BO)

32,14 

1.1. Zmiany kapitału (Funduszu) podstawowego 2,24 -20,82 

- przekazanie wyniku z lat ubiegłych 0,00 -20,82 

- 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 -20,82 

2.1. Zmiana naleznych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32,14 11,32 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

a) zwiększenie 0,00 0,00 

- 0,00 0,00 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

Adresat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wójt Gminy Gzy

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 0,00 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 0,00 

3. udziały(akcje) własne na poczatek okresu

01.01.2021 r.-31.12.2021 r.



Gzy, dnia 29.03.2022 r.

   (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)    

0,00 

0,00 

15 378,69 

…………………………………………..        …………………………………………..
                      Aneta Załęcka Agnieszka Gołębiewska

p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

15 378,69 

0,00 

0,00 

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku 0,00 

-20,82 

0,00 

-20,82 

0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu6.2.

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Wynik netto

7.5.

7.6.

7.7.

8.

- przekazanie na kapitał podstawowy

-

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-20,82 

-20,82 

0,00 

0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

-20,82 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

a) zwiększenie (z tytułu)

- przekazanie na kapitał podstawowy

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przekazanie na kapitał podstawowy

2,24 

2,24 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.3.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu

-

7.2.

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu, po korektach

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.

7.1.

0,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

- 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

11,32 32,14 

0,00 0,00 

2,24 -20,82 

2,24 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

2,24 

7.4.

II.

Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

5.2.

6.

6.1.

a) zwiększenie (z tytułu)

      (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

III.
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)
11,32 15 390,01 
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