
ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) -70 592,56 32 750,66
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
   b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach -70 592,56 32 750,66
   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 1 100 000,00 1 100 000,00
      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 12 636 714,50
         a) zwiększenia (z tytułu) 12 636 714,50
            - wydania udziałów (emisji akcji)
            - inne 12 636 714,50
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - umorzenia udziałów (akcji)
            - inne
      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 13 736 714,50 1 100 000,00
   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 497 899,40 1 497 899,40
      2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 582 028,85
         a) zwiększenia (z tytułu) 7 582 028,85
            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
            - podziału zysku (ustawowo)
            - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
            - inne 7 582 028,85
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - pokrycia straty
            - inne
      2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9 079 928,25 1 497 899,40
   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - …
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - zbycia środków trwałych
            - …
      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Wyszczególnienie
Od 01.01.2021 do 

30.09.2021
Od 01.01.2022 
do 30.09.2022
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      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - emisja akcji
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - …
      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 565 148,74 -2 513 104,05
      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
         a) zwiększenia (z tytułu)
            - podziału zysku z lat ubiegłych
            - …
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            - …
      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 565 148,74 2 513 104,05
         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
         b) korekty błędów podstawowych
      5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 565 148,74 2 513 104,05
         a) zwiększenia (z tytułu) 103 343,22 52 044,69
            - strata z ubiegłych okresów do pokrycia 103 343,22 52 044,69
            - …
         b) zmniejszenia (z tytułu)
            -zysk z ubiegłych okresów 
      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 668 491,96 2 565 148,74
      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 668 491,96 -2 565 148,74
   6. Wynik netto -2 789 677,77 -78 076,44
   a) zysk netto
   b) strata netto 2 789 677,77 78 076,44
   c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 17 358 473,02 -45 325,78
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty)

17 358 473,02 -45 325,78
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