
0,00

91 524,77
91524,77

0,00

0,00
-91 524,77

;.;:;^;:;.:^.9;l524-177..
17 431 500,00

0,00

0,00

0,00

.. '  17 431 500,00

' 17 156 433,72

17 156 433,72

rok poprzedni
2020

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00
50,00

•:,•:•'•.. ,    ;;   Jo,oo
20 365 000,00

2 933 500,00

2 933 500,00

2 933 500,00

17 431500,00

16 829151,53

16 829 151,53

rok bieżący

2021

Dane za

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
:

-
-

- zbycia środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-   ..                                                                                  .       •
. .  •         •                           .

a) zwiększenie (z tytułu)
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowo^ci

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
;                                                           ••         . •

-

.    •         '

- pokrycia straty

b) zmniejszenie (z tytułu)
-

- podwyższenie kapitału zakładowego - udziały pokryte aportem AGIO

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- podziału zysku (ustawowo)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

a) zwiększenie (z tytułu)
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu      ^ ; :^      • :    :; •

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
-

•      '      .

umorzenia udziałów (akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
-••:.••              .         '
-

- podwyższenie kapitału zakładowego - udziały pokryte aportem

- wydania udziałów (emisji akcji)

a) zwiększenie (z tytułu)
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

Kapitał (fundusz)^własny na początek okresu (BO), po korektach

- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Wyszczególnienie

3.2.

3.1.

.' 3- '

2.2.

2.1.

U 2...';

1.2.

1.1.

y}:ir:
i'La;,;

I.

Wiersz

jednostka obliczeniowa: .. .zł..,

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres01. ,01..2021. r 3112,2021,

ZESTAWIENIE ZMIAN

MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ

(dane jednostki)



16 829151,53

16 829151,53

327 282,19

V C-•^i327, 282,1.9..
-275 066,28
169687,16

91 524,77
78 162,39

169 687,16

-444 753,44

444 753,44

-444 753,44

-444 753,44

-444 753,44

-444 753,44

-444 753,44

•ĄXV/H^44753;44.

18 032 209,64

18 032 209,64

1730 491,89

: ^i^ -1730491,89
-602 348,47

0,00

0,00
0,00
0,00

-602 348,47

602 348,47

-602 348,47

-602 348,47
-602 348,47

-602 348,47

-602 348,47

-602 348,47

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

c) odpisy z zysku

b) strata netto
a) zysk netto

. .WynikneW:-:::;'-;^:;':^,.;1^::?;.:;,;:'::;::•;/:::Vv;^v.;^;-:;;:^rC;:v;;:i;:^.:,;;;

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-

- pokrycie strat z lat ubiegłych
- przeksięgowanie zysku z roku 2019

b) zmniejszenie (z tytułu)
'       .".               •'.•''.•.•.•

'-••'.   .' ' '     :'    ••"
-•"..-.-

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

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Strata z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
-
-

•'...-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

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

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
. - .     .               .    •             •        • .

••   -              '"       :.•..'•'
- .

b) zmniejszenie (z tytułu)
-

...

:                                                            •

a) zwiększenie (z tytułu)

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

iii.

ir.

5.7.

5.6.

5.5.

5.4.
5.3.

5.2.

5.1.

4.2.

4.1.

;-..4.:


