
2004 2005

69 289 610,23  69 585 219,00  
-   -   

69 289 610,23  69 585 219,00  
43 735 927,73  43 735 927,73  

-   1 137 909,95  
-   1 137 909,95  
-   1 137 909,95  
-   -   

43 735 927,73  44 873 837,68  
7 303 875,48  7 539 246,83  
235 371,35  1 087 496,11  
235 371,35  1 087 496,11  
151 408,66  200 000,00  
83 962,69  887 496,11  

-   -   
7 539 246,83  8 626 742,94  
18 098 398,36  18 014 435,67  

83 962,69 - -   
-   -   

83 962,69  1 633 241,07  
1 380,78  887 496,11  

82 581,91  745 744,96  
18 014 435,67  16 381 194,60  

151 408,66  295 608,77  
151 408,66  295 608,77  

-   -   
151 408,66  295 608,77  

-   -   
151 408,66  295 608,77  
151 408,66  200 000,00  

-   95 608,77  
-   -   
-   -   
-   -   
-   -   
-   -   
-   -   
-   -   

-   -   
295 608,77  228 779,81  
295 608,77  228 779,81  

-   
-   

69 585 219,00  70 110 555,03  

69 585 219,00  70 110 555,03  

za rok 2005
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Treść pozycji
Zmiany w składnikach funduszu w roku /w zł./

- korekty błędów podstawowych
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korekcie błędów

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- aport Miasta Gminy Włocławek

b) zmniejszenie (z tytułu)

a) zwiększenie (z tytułu)

- z podziału zysku

- z aktualizacji wyceny śr. trwałych

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia śr. trwałych (prz. na kap.rez.)

- likwidacji śr. trwałych

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- przeniesienie na kap. zapasowy

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (po korektach)

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

- korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu (po korektach)

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- korekty błędów podstawowych

- na fundusze specjalne

c) odpisy z zysku

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

b) zmniejszenie (z tytułu)

a) zwiększenie (z tytułu)

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

b) zmniejszenie (z tytułu)

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeŜeli kieruje organ wieloosobowy, 

wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art.. 52. ust. 2 ustawy o 

rachunkowości)

………………………………………………………………………………………………………

Sporządzono dnia: ………………………………………..

…………………………………………………………………….
(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych - na podstawie art.. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

7.7. Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
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