
Stan na dzień Stan na dzień

31.12.2020 rok 31.12.2021 rok

I.     Kapitał (fundusz) własny na początek (BO) 33 412 213,80      34 359 357,00      

                korekty błędów podstawowych

I.a.      Kapitał (fundusz) własny na początek (BO), po korektach 33 412 213,80      34 359 357,00      
           1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17 147 315,52             16 557 838,90             

              1.1.  Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego 589 476,62 -                 667 659,23 -                 

                     a) zwiekszenie (z tytułu) 331 913,08                  372 631,42                  

                         wydania udziałów (emisji akcji)

                         inne 331 913,08                  372 631,42                  

                     b) zmniejszenie (z tytułu) 921 389,70                  1 040 290,65               

                         umorzenia udziałów (akcji)

                         inne 921 389,70                  1 040 290,65               

              1.2.  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16 557 838,90             15 890 179,67             

           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 14 565 792,63             14 391 042,30             

              4.1.  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 174 750,33 -                 251 435,93 -                 

                     a) zwiększenie (z tytułu) 791,29                         1 297,00                      

                         emisji powyżej wartości nominalnej

                         z podziału zysku (ustawowo)

                         inne 791,29                         1 297,00                      

                     b) zmniejszenie (z tytułu) 175 541,62                  252 732,93                  

                         pokrycia straty

                         inne 175 541,62                  175 541,62                  

              4.2.  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14 391 042,30             14 139 606,37             

           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 1 699 105,65               3 410 475,80               

              7.1.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 699 105,65               3 410 475,80               

                        korekty błędów podstawowych

              7.2.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach 1 699 105,65               3 410 475,80               

                     a) zwiększenie (z tytułu)

                         podziału zysku z lat ubiegłych

                         inne

                     b) zmniejszenie (z tytułu)

                         inne

              7.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 699 105,65               3 410 475,80               

              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 1 711 370,15               1 641 677,02               

                     a) zysk netto 1 711 370,15               1 625 492,42               

                     b) strata netto

                     c) odpisy z zysku

II.  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34 359 357,00      35 081 938,86      

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 30 948 881,20      30 029 786,04      

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

Gdańsk , dnia 13.04.2022 r.
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Główny Księgowy Członkowie  Zarządu


