
Nazwa 
Stan na dzień 

31.12.2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach 12 603 547,20
- korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach 12 603 547,20
1. Kapitał podstawowy na początek okresu 12 600 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego 7 200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 7 200 000,00
- z kapitału zapasowego

- z zysku roku obrotowego 3 200 000,00
- emisja akcji 4 000 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 19 800 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00
a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 0,00
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 253 406,80
a) zwiększenie (z tytułu) 8 800 000,00
-z tytułu rozliczenia wyniku finansowego za rok 2003

-emisja akcji powyżej wartości nominalnej 8 800 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu) -546 593,20
-koszty emisji akcji -546 593,20
-podniesienie kapitału wspólników zgodnie z uchwałą

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 8 253 406,80
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 547,20
5.1. Zmiany kapitału z  aktualizacji wyceny 0,00
a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 547,20
6. pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałach rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błedów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłch na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

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

7.4. Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu

- korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00
a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

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

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00

8. Wynik netto 5 224 429,54
a) zysk brutto sp. jawnej/ zysk netto S.A. 5 224 429,54

b) strata netto
c) odpisy z zysku brutto
podatek dochodowy naliczony do dnia 31.05.2004

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.06.2004 do 31.12.2004



odpisy z zysku roku obrotowego
odpisy z zysku roku obrotowego zgodnie z uchwałą wspólników

odpisy na rzecz właścicieli

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 33 281 383,54
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

- planowane wydatki osobiste               
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