
bieżący poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 513 862,13 9 465 526,87

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    - korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10 513 862,13 9 465 526,87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9 465 526,87 8 904 088,31

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1 048 335,26 561 438,56
   a) zwiększenie ( z tytułu) 1 048 335,26 561 438,56
    - Przeksięgowanie wg. Rozporządzenia Ministra Finansów
    - zysk netto 1 048 335,26 561 438,56
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
    - Strata netto
    - 
    - 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10 513 862,13 9 465 526,87
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) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 

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

   a) zwiększenie 
   b) zmniejszenie 

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
   a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

5.
Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 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
    - 
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    - 
    - 

5.2. Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
   a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00
    - z zysku netto
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
Przeksięgowanie wg. Rozp . Min. Finansów                                            .
    - 
    - 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    - korekty błędów

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   a) zwiększenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    - korekty błędów

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   a) zwiększenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -126 420,18 1 048 335,26

   a) zysk netto 1 048 335,26
   b) strata netto 126 420,18
   c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresy (BZ) 10 387 441,95 10 513 862,13

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 387 441,95 10 513 862,13

Sporządzono dnia 04.03.2013r.
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