
Bank Spółdzielczy w Otwocku

ul. Kołłątaja 1B

05-400 Otwock

bieżącego ubiegłego

Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 096 616,81 15 084 825,26

 - korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 17 096 616,81 15 084 825,26

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 347 000,00 352 000,00

  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -3 000,00 -5 000,00

      a) zwiększenia (z tytułu) 1 500,00 -5 000,00

        - emisji akcji

        - wpłat udziałów członkowskich 1 500,00 -5 000,00

        - dopłata do udziałów członkowskich

        - dywidenda

        - ……..

      b) zmniejszenia (z tytułu) 4 500,00

        - umorzenia akcji

        - wypłat udziałów członkowskich 4 500,00

        - wyksięg.niepełnych udziałów członkowskich 

        - …….

  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 344 000,00 347 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14 430 247,82 0,00

  2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 681 200,00 470 488,69

      a) zwiększenia (z tytułu) 681 200,00 470 488,69

           - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

           - podziału zysku (ustawowo)

           - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

           - podziału zysku 681 200,00 470 488,69

           - wpłat wpisowego

           - przeksięgowania z funduszu z aktualizacji wyceny

           - …..

           - …..

      b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00

           - pokrycia straty

           - ……….

           - …………

  2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 15 111 447,82 470 488,69

3.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 473 852,68 0,00

  3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -5 081 854,20 1 336 128,26

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 336 128,26

           - przeszacowanie wartości aktywów

           - ………. 1 336 128,26

      b) zmniejszenie (z tytułu) 5 081 854,20 0,00

           - zbycia lub likwidacji środków trwałych

           - ……… 5 081 854,20

  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -3 608 001,52 1 336 128,26

4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 123 918,72 0,00

  4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego 0,00 0,00

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

           - podziału zysku

           - ……….

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

           - ………..

           - ………..

  4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 123 918,72 0,00
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5.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

  5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

           - ………. 0,00

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

           - przeksięgowania na fundusz zapasowy

           - ……. 0,00

  5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 721 597,59 0,00

  6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 721 597,59 0,00

          - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

  6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 721 597,59 0,00

  6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych -721 597,59 -511 422,99

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

           - podziału zysku z lat ubiegłych

           - ………

           - ………

      b) zmniejszenie (z tytułu) 721 597,59 511 422,99

           - ……….. 721 597,59 511 422,99

  6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -511 422,99

  6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

          - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

  6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

  6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych 0,00 0,00

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

           - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

           - …….

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

           - ……………….

  6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

  6.9. Zysk (strata)z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -511 422,99

7. Wynik netto 611 333,51 511 422,99

      a) zysk netto 611 333,51 511 422,99

      b) strata netto 0,00 0,00

      c) odpisy z zysku

III Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 582 698,53 2 153 616,95

IV
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)

Podpis: ....................................................

Data: 2022-04-26

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
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Agnieszka Jaroń
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