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a) zwiększenie (z tytułu)

 - prawo wieczystego użytkowania gruntów

- zbycia środków trwałych

0,00

0,00

1 178 861,65

17 267 249,78

0,00

0,00

1 178 861,65

0,00
16 088 388,13
1 178 861,65

 - odsetki od środków funduszu restrukturyzacji

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu

0,00
0,00

0,00

0,00

Pozostałe  kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. o kr.

- 

b) zmniejszenie (z tytułu)

- 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec o kresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)

- z podziału zysku (ustawowo)

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okres u

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu - zmiany 
przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

 - trwała utrata wartości środków trwałych

b) zmniejszenie (z tytułu) 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 - z kapitału z aktualizacji wyceny

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

Lp. Wyszczególnienie 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 
a) zwiększenie (z tytułu)

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

a) zwiększenie (z tytułu) 

- 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz ątek okresu
Zmiana nale żnych wpłat na kapitał podstawowy

przeksięgowanie zg. z art. 8, DU 2012, poz.742

b) zmniejszenie (z tytułu)

- 

Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) 

- korekty błędów podstawowych

Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO), po korektach

Dotacje Ministerstwa Zdrowia

inne darowizny

b) zmniejszenie (z tytułu)

inne

Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz ątek okresu

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

a) zwiększenie

b) zmniejszenie

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu 

Udziały (akcje) własne na pocz ątek okresu 
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2 937 571,43

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

przeznaczenie na kapitał zapasowy

b) zmniejszenie (z tytułu)

46 482 140,8544 071 280,70

2 654 809,72

c) odpisy z zysku

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

  - korekta aktywa na odroczony podatek

pokrycie straty

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00

0,00

-2 937 571,43
0,00

1 178 861,65

0,00

-2 937 571,43

0,00

1 178 861,65

3 317 911,93
0,00

0,00
-2 937 571,43

3 317 911,93

380 340,50

3 317 911,93

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178 861,65

1 178 861,65

1 178 861,65

1 178 861,65

- korekty błędów podstawowych

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

przeznaczenie na ZFŚS

pokrycie strat z lat ubiegłych

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, 

- korekty błędów podstawowych

b) strata netto

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 
Wynik netto
a) zysk netto 

2 654 809,72

0,00

0,00

Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

0,00

0,00 -2 937 571,43

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- podziału zysku z lat ubiegłych

Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu

Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po korektach

III
Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)


