
Wealth Bay Spółka Akcyjna 

ul. Drewnowska 48, 90-002 Łódź

NIP: 677-232-07-94

Lp. Tytuł 1.01.-30.09.2013r. 1.01.-31.12.2012r.

I.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 541 309,51 6 827 779,24

-
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad 

rachunkowości 0,00 0,00

I.a.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), 

po korektach 10 541 309,51 6 827 779,24

1
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10 500 000,00 2 625 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 7 875 000,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 7 875 000,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 7 875 000,00

......

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- umorzenie udziałów (akcji)

......

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10 500 000,00 10 500 000,00

2
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 

okresu 0,00 0,00

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

a zwiększenie (z tytułu)

......

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

......

2.2.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 

okresu 0,00 0,00

3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00

a zwiększenie

b zmniejszenie

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

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 212 727,30 3 079 928,55

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 1 132 798,75

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 181 526,40

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej,

- z podziału zysku (ustawowo) 1 181 526,40

-
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość) 0,00

- .......

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 48 727,65

- pokrycia straty 0,00

- koszty związane z podniesieniem kapitału 48 727,65

4.2.
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 

okresu 4 212 727,30 4 212 727,30

5
Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek 

okresu 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

.......

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- zbycia środków trwałych

- ........

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym



5.2.
Kapitał (fundusz)   z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu 0,00 0,00

6
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 

okresu 0,00 0,00

6.1.
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych 0,00 0,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- ........

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- .......

6.2.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 

okresu 0,00 0,00

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (4 171 417,79) 1 122 850,69

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu (58 675,71) 1 122 850,69

-
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad 

rachunkowości

7.2.
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach (58 675,71) 1 122 850,69

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych

- .......

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 1 181 526,40

- przeznaczenie ma kapitał zapasowy 1 181 526,40

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu (58 675,71) (58 675,71)

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) (4 112 742,08) 0,00

-
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad 

rachunkowości

7.5
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach (4 112 742,08) 0,00

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia

- ........

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- ........

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (4 112 742,08) 0,00

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (4 171 417,79) (58 675,71)

8 Wynik netto (1 463 585,50) (4 112 742,08)

a zysk netto 0,00 0,00

b strata netto (wielkość ujemna) (1 463 585,50) (4 112 742,08)

c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 077 724,01 10 541 309,51

III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 077 724,01 10 541 309,51


