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I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 100 000,00 4 729 194,17

- zmiany przyjętych zasad (plityki) rachunkowości

- korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 100 000,00 4 729 194,17

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 3 000 000,00

a)  zwiększenie (z tytułu) 0,00 3 000 000,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 3 000 000,00

- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego

b) zmniejszenie  (z tytułu) 0,00 0,00

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 3 100 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 1 609 795,87

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 609 795,87

- emisji akcji powyższej wartości nominalnej 1 609 795,87

- z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- wpłat od akcjonariuszy

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty
- inne (korekta roku poprzedniego)

- uchwała Zarządu o zwiększeniu kapitału podstawowego

- wypłata dywidendy

2.2. Stan kapitału ( funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 1 609 795,87

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjetych zasad rachunkowości

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

a)  zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

aktualizacji wyceny

b)  zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 4 653 704,87

4.1.  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4 653 704,87 -1 822 110,67 

a) zwiększenie (z tytułu) 4 653 704,87 2 831 594,20

- nowa emisja akcji 4 653 704,87 2 831 594,20

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 4 653 704,87

- rejestracja emisji 4 653 704,87

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4 653 704,87 2 831 594,20

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 -24 510,70 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -24 510,70 

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 - korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

wypłata dywidendy

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu, 0,00 24 510,70

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 - korekta błądów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 24 510,70

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

pokrycie kapitałem zapasowym 0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 24 510,70

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -24 510,70 

6. Wynik netto -24 510,70 -794 712,13 

a) zysk netto

b) strata netto 24 510,70 794 712,13

c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4 729 194,17 6 722 167,24

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 4 729 194,17 6 722 167,24

podziału zysku (pokrycia straty)
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