
Stan na dzień Stan na dzień

31.12.2012 rok 31.12.2013 rok

I.     Kapitał (fundusz) własny na początek (BO) 43 786 778,07      41 921 828,42      

                korekty błędów podstawowych

I.a.      Kapitał (fundusz) własny na początek (BO), po korektach 43 786 778,07      41 921 828,42      
           1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 24 959 655,42            23 621 073,84             

              1.1.  Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego 1 338 581,58 -              1 012 007,30 -              

                     a) zwiekszenie (z tytułu) 1 040 333,57               1 040 891,20               

                         wydania udziałów (emisji akcji)

                         inne 1 040 333,57               1 040 891,20               

                     b) zmniejszenie (z tytułu) 2 378 915,15               2 052 898,50               

                         umorzenia udziałów (akcji)

                         inne 2 378 915,15               2 052 898,50               

              1.2.  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23 621 073,84             22 609 066,54             

           2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu -                               -                                

              2.1.  Zmian należnych wpłat na kapitał podstawowy -                               -                                

                     a) zwiększenie (z tytułu) -                               -                                

                         inne -                               -                                

                     b) zmniejszenie (z tytułu) -                               -                                

                         inne -                               -                                

              2.2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu -                               -                                

           3.Udziały (akcje) własne na początek okresu -                               -                                

                     a) zwiększenie (z tytułu)

                     b) zmniejszenie (z tytułu)

              3.1.  Udziały (akcje) własne na koniec okresu -                               -                                

           4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16 841 969,51            16 465 613,67             

              4.1.  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 376 355,84 -                 290 398,60 -                 

                     a) zwiększenie (z tytułu) 110 445,71                  41 222,16                    

                         emisji powyżej wartości nominalnej

                         z podziału zysku (ustawowo)

                         inne 110 445,71                  41 222,16                    

                     b) zmniejszenie (z tytułu) 486 801,55                  331 620,76                  

                         pokrycia straty

                         inne 486 801,55                  331 620,76                  

              4.2.  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16 465 613,67             16 175 215,07             

           5.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -                               -                                

              5.1.  Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

                     a) zwiększenie (z tytułu)

                         inne

                     b) zmniejszenie (z tytułu)

                         zbycia środków trwałych

                         inne

              5.2.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu -                               -                                

           6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu -                               -                                

              6.1.  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

                     a) zwiększenie (z tytułu)

                         inne

                     b) zmniejszenie (z tytułu)

                         inne

              6.2.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu -                               -                                

           7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 985 153,14              1 835 140,91               

              7.1.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 985 153,14               1 835 140,91               

                        korekty błędów podstawowych

              7.2.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach 1 985 153,14               1 835 140,91               

                     a) zwiększenie (z tytułu)

                         podziału zysku z lat ubiegłych

                         inne

                     b) zmniejszenie (z tytułu) 1 985 153,14               1 835 140,91               

                         inne

              7.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -                               -                                

              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

                         inne

                     b) zmniejszenie (z tytułu)

                         inne

              7.6.  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

              7.7.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -                               -                                

           8.Wynik netto 1 835 140,91              1 860 722,44               

                     a) zysk netto 1 835 140,91               1 860 722,44               

                     b) strata netto

                     c) odpisy z zysku

II.  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41 921 828,42      40 645 004,05      

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 41 921 828,42      40 645 004,05      

     proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
sporządził : Barbara Wireńska tel.( 058)  341-80-37

Gdańsk , dnia 28.02.2014 r.
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