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0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

przeznaczenie na kapitał zapasowy

2 856 990,99

2 856 990,99

0,00

0,00

81 629,94

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

0,00

81 629,94

81 629,94

3 317 911,93

  - korekta aktywa na odroczony podatek

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

3 317 911,93

39 096 993,3445 431 824,90

c) odpisy z zysku

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

0,00

2 856 990,99

-2 937 571,43

-2 937 571,43

-2 937 571,43

2 856 990,99

-2 937 571,43

0,00

-2 937 571,43

81 629,94

81 629,94

-2 937 571,43

0,00

-2 855 941,49

81 629,94

81 629,94

0,00

1 254 448,38

674 078,58

0,00

26 326 517,14

34 311 475,39

0,00

34 311 475,39

24 397 990,18

1 928 526,96

1 928 526,96

0,00

0,00

12 769 426,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 851 056,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 937 571,43

0,00

-2 937 571,43

12 851 056,64

2 856 990,99

2 856 990,99

2 856 990,99

0,00

-80 580,44

2 856 990,99

0,00

39 096 993,34

0,00

39 096 993,34

26 326 517,14

3 016 919,63

3 016 919,63

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2 856 990,99

926 548,26

2 090 371,37

29 343 436,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) strata netto

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 

Wynik netto

- podziału zysku z lat ubiegłych

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów podstawowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

15 708 047,63

0,00

0,00

a) zysk netto 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

przeznaczenie na ZFŚS

wypłata dywidendy

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

 - trwała utrata wartości środków trwałych

- korekty błędów podstawowych

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

 - odsetki od środków funduszu restrukturyzacji

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

b) zmniejszenie (z tytułu)

 - prawo wieczystego użytkowania gruntów

- z podziału zysku (ustawowo)

Pozostałe  kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.

b) zmniejszenie (z tytułu) 

- 

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

Lp. Wyszczególnienie 01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

 - z kapitału z aktualizacji wyceny

- zbycia środków trwałych

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

a) zwiększenie (z tytułu)

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

a) zwiększenie (z tytułu) 

- 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

- 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 

b) zmniejszenie (z tytułu)

- 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 

- korekty błędów podstawowych

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

- Dotacje Ministerstwa Zdrowia

-  inne darowizny

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

Udziały (akcje) własne na początek okresu 

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

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

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


