
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 18 maja 2021 r. 

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI KOREKTY 
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Protokół zmian do treści korekty raportu okresowego za I kwartał 2021 r. 

 

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. niniejszym przedstawia wykaz zmian w treści raportu 

kwartalnego za I kwartał 2021 r. Emitent zaznacza przy tym, że zmiany dotyczą wyłącznie zestawienia 

zmian z kapitale własnym Emitenta, w części dotyczącej kapitałów własnych na początku okresu oraz 

dat zamieszczonych na górze tabeli, niemniej z uwagi na zakres zmian w treści raportu kwartalnego 

Emitent w protokole zmian do korekty tegoż raportu kwartalnego, prezentuje całą ww. tabelę.   

 

Pkt. 4 str. 22 

Było: 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres od 01.10.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

(w zł) 

Za okres od 01.10.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

(w zł) 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7.457.746,50 7.169.880,86 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach 

7.457.746,50 7.169.880,86 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 613.410,00 613.410,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 613.410,00 613.410,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  11.412.116,61 11.412.116,61 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11.412.116,61 11.412.116,61 

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

0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

0,00 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 

0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4.567.780,11 -4.855.545,75 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

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

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.567.780,11 4.855.545,75 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4.567.780,11 4.855.545,75 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4.567.780,11 4.855.545,75 
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5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4.567.780,11 -4.855.545,75 

6. Wynik netto -30.512,40 -119.249,46 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7.427.234,10 7.050.731,40 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

7.427.234,10 7.050.731,40 

Źródło: Emitent 

 

 

Jest: 

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres od 01.01.2021 r. 

do 31.03.2021 r. 

(w zł) 

Za okres od 01.01.2020 r. 

do 31.03.2020 r. 

(w zł) 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8.450.760,12 7.169.880,86 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach 

8.450.760,12 7.169.880,86 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 613.410,00 613.410,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 613.410,00 613.410,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  11.412.116,61 11.412.116,61 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11.412.116,61 11.412.116,61 

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

0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 

0,00 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 

0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4.567.780,11 -4.855.545,75 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

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

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.567.780,11 4.855.545,75 



  
 
 

4 
 
Protokół zmian do treści korekty raportu okresowego za I kwartał 2021 r. 

 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4.567.780,11 4.855.545,75 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4.567.780,11 4.855.545,75 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4.567.780,11 -4.855.545,75 

6. Wynik netto -30.512,40 -119.249,46 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7.427.234,10 7.050.731,40 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 

7.427.234,10 7.050.731,40 

Źródło: Emitent 

 


