
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
(dano jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 1..Q1~ZO21. 7.31..1~.,?Q2.1

jednostka obliczeniowa: . . ~ł•..

515 332 007,54

22 861 886 12

1.2.

2.
2.1.

Kapitał (fundusz) podstawo”vy na koniec okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji po”vyżej wartości nominałnej

- podziału zysku (ustawowo)

521 441 977,12

Daac za
Wiersz Wyszczegółnienie rok bieżący rok poprzedni

L Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 551 588 688,29 546 562 770,98

- zmiany przyjętych zasad (połityki) rachunkowości

- korekty błędów

Ia Kapitał (fuadusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 551 58868829 546 56277098

1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51533200754 497 478 289 22
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podsta”vowego 6 109 969.58 17 853 71 8,32

a) zwiększenie (z tytułu) 21 642 305,02 33 092 122,10

- „vydania udziałó”v (emisji akcji)

- odpisz zysku 13 394 794,63 26 222 595,64

- dofinansowanie modernizacja IXDS 7 890 734,00 0,00
- pozostałe zwiększenia 356 776,39 6 869 526,46

b) zmniejszenie (z tytułu) 15 532 335,44 15 238 403,78

- umorzenia udziałó”v (akcji)

- umorzenie budynków i budowli 15 532 335,44 15 166 355,08
- sprzedaż gruntów 0,00 72 048,70

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 22 861 886,12 22 861 886,12

- podziału zysku (ponad „vymaganą usta”vowo minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty

2.2.

3.

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

3. I.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu — zmiany
przyjętych zasad ~ołityki) rachunkowości

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji „vyceny
a) zwiększenie (z tytułu)

22861 88612

b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia środków tr”vałych
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4.2.

5.

5.”.

5.2.

5.3.

5.4.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezer”vo”ve na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
. zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty blędó”v

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, Po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z tat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zwiększenie kapitału podstawowego

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

Strata z lat ubieglych na początek okresu, Po korektach

a) z”viększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

13 394 794,53

13 394 794,63

13 394 794,63

13 394 794,63

0,00

26 222 595,64

26 222 595,64

26 222 595,64

26 222 596,64

0,00

4 Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
4.1. Zmiany pozostalyeh kapitałów (funduszy) rezenvowyeh

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

5,6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strala) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

6 Wynik netto 5 94290732 13 39479463

a) zysk netto 5 942 907,32 13 394 794,63
b) strata netto

c)_odpisy z zysku

II. Kapitni (fundusz) własny na koniec okresu (BI) 550 246 770,66 551 588 688,29

~ Kapitał (fundusz) własny, Po uwzgłędnieniu proponowanego podziału zysku 550 246 770,56 551 588 688,29
(pokrycia straty)

5.5.

b) zmniejszenie (z tytułu)

u~”3~i~

mgr Vvnt~t Kał „n~a
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