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Treść 30 09 2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11 983 958,66
- korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11 983 958,66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 162 810,00
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
 - emisji akcji serii D 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
 - zmniejszenie wartości nominalnej już istniejących akcji 0,00
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 162 810,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00
a) zwiększenie emisji akcji 0,00
b) zmniejszenie emisji akcji 0,00
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu -26 212,50
a) zwiększenie
b) zmniejszenie 0,00
- zbycie pracownikom 0,00

3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu -26 212,50
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 311 753,01
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
- zysk z 2011
obniżenie kapitału zakładowego ( zmniejszenie nominalnej wartości akcji ) na podstawie 

KSH Art. 455 0,00
- emisja akcji serii D 0,00
- nadwyżka przychodów nad kosztami zbycia akcji własnych 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
- pokrycie straty netto z 2008 roku 0,00
- pokrycie straty netto z 2009 roku 0,00
- emisja akcji serii D 0,00
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 311 753,01
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
- zbycia środków trwałych
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00
a) emisja akcji serii "D" oplacono , a nie zarejestrowana przez sąd
b) zmniejszenie (z tytułu)
zakwalifikowanie kap.zapasowego na kap. podstawowy
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 464 391,85
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -4 464 391,85
- korekty błędów podstawowych
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
...- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0,00
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
- korekty błędów podstawowych
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 464 391,85
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 464 391,85
8. Wynik netto -2 146 904,81
a) zysk netto
b) strata netto 2 146 904,81
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 837 053,85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 9 837 053,85

Zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013


