Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą
Adres siedziby Banku - Opolska 5, 24-340 Józefów nad Wisłą
Nr kodu bankowego - 87290000
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
poz.
Wyszczególnienie
I.
Kapitał własny na początek okresu ( BO l
-korektv błedów oodstawowvch
II. Kapitał własny na początek okresu ( BO l, po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowv na początek okresu
f .t.Zrnianv kaoitału (funduszu) podstawowego
a) zwiekszenia (z Mułu)
- z dywidendy
- wołat udziałów
- wołat nowvch członków
- przeksieaowania
b) zmniejszenia (z tytułu)
- wypowiedzenie udziałów przez członków
- wvołata
- rezvcnacia z członkostwa
- orzeksieaowania
1.2.Kaoitał (fundusz) oodstawowv na koniec okresu
2. Kapitał (fundusz) zapasowv na początek okresu
2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasoweoo
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka
- oodziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalna wartość)
- wołat woisoweao
- likwidacii środków trwałych z fund.aktualizacii

b) zmnieiszenia (z tytułu)

-

-

2.2.Kaoitał (fundusz) zaoasowv na koniec okresu
3. Kaoitał (fundusz) z aktualizacii wYceny na ooczatek okresu
3.1.Zmiany kaoitału (funduszu) z aktualizacii wYceny
a) zwiekszenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)
- zlikwidowania śr.trwałvch objętych aktualizacją

3.2.Kaoitał (fundusz) z aktualizacii wYceny na koniec okresu

-

za 2017 r.
8361838,67

wOOOzł
,
za 2015
7870458,69

8361838,67

7870458,69

301800,00
23900,00
800,00

-

-

-

800,00
24700,00

-

-

23700,00
1000,00
277 900,00
7309298,95
470654,66
470654,66

-

470634,66

-

303400,00
1600,00
100,00

-

100,00

-

1700,00
1700,00

-

-

301800,00
6919288,95
390010,00
390010,00

-

390000,00

-

-

20,00

10,00

-

-

-

-

7779953,61
48394,72

7309298,95
48394,72

48394,72

48394,72

-

-

str. 2.
Nazwa banku - Bank Spółdzielczy
w Józefowie nad Wisłą
Adres siedziby Banku - Opolska 5, 24-340 Józefów nad Wisłą
Nr kodu bankowego
- 87290000

w 0,00
poz.

Wyszczególnienie
4. Fundusz oaólneao ryzyka bankoweao na ooczatek okresu
4.1.Zmianv funduszu ooólneco ryzyka bankoweao
a) zwiększenie (z tytułu)
- z podziały zysku

b zmnieiszenie

206264,63

186264,63

516080,37
516080,37

433110,39
433110,39

516080,37
516080,37

b) zmnieiszenie
(z tytułu)
- przekazania zysku na fundusz zasobowy
- przekazania zysku na dywidendę
- przekazanie zysku na fundusz oaólneao ryzyka
- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalnv
- przeznaczenie zysku na ZFSS
- przekazanie zysku na fundusz naaród
6.4.Zvsk z lat ubieołvch na koniec okresu
6.5.Strata z lat ublecłvch na początek okresu
-korektv błędów podstawowych
6.6.Strata z lat ubiećłvch na początek okresu, po korektach
6.7.Zmiana straty z lat ubieałvch
a) zwiekszenie (z Mułu)

III.
IV.

166264,63
20000,00
20000,00
20000,00

(z tytułu)

5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
6. Zysk (strata) z lat ubiecłvch na poczatek okresu
6.1.Zysk z lat ubiegłych na ooczatek okresu
-korektv błedów podstawowych
6.2.Zvsk z lat ubieałvch na ooczatek okresu, po korektach
6.3.Zmiana zysku z lat ubieałvch
a) zwiększenie (z tytułu)
- zmiany zasad (politvki) rachunkowości

b) zmnlelszenie

186264,63
20000,00
20000,00
20000,00

(z Mułu)

4.2.Fundusz oaólneao ryzyka bankoweoo na koniec okresu
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na ooczatek okresu
5.1.Zmianv pozostałych kapitałów (funduszv) rezerwowych
a) zwiekszenie (z Mułu)

b) zmnieiszenie

zł

433110,39
433110,39

-

516080,37
470634,66

433110,39
390000,00

20000,00
25445,71

20000,00
23110,39

490884,50
490884,50

516080,37
516080,37

8803397,46
8803397,46

8361838,67
8361838,67

(z tytułu)

6.8.Strata z lat ubieałvch na koniec
6.9.Zvsk (strata) z lat ubieałvch na
7. Wynik netto
a zysk netto
b strata netto
c odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu
Kapitał własny po uwzględnieniu
zysku ( pokrycia stratv)

okresu
koniec okresu

(BZ)
proponowanego

podziału

Główny Księgowy:
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