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Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......'................2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
ZespołuZakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowieza rok 2017

Na podstawieart. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) oraz z art. 53 ust. l ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), Rada Powiatu Pruszkowskiego
uchwala, co następuje:

g 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2017, stanowiącezałącznik do uchwały.
$ 2. Nadzór nad realizaqą uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie przedstawił
roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. , które podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu

Pruszkowskiego.Zgodnie bowiem z art. 53 ust. l ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez
organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Przedstawione przez SP ZZOZ
zawiera:

w Pruszkowie sprawozdanie finansowe za 2017 rok

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans na dzień 31.12.2017 r.;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01. 2017 r. do 31.12. 2017 r.;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy;
5) rachunek przepływów pieniężnych;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
w sprawozdaniufinansowym za 2017 r. wykazał zysk netto w kwocie 1 852 429,34 zł.
Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe SP ZZOZ w Pruszkowie podlega
badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości. Zbadane
sprawozdanie finansowe według opinii niezależnego biegłego rewidenta, obejmujące dane
liczbowe i objaśnienia słowne:
1) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkową i finansowej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie na dzień 3 1.12.2017 r.,
jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od l.O1.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie
z mającymi

zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
2) zostało sporządzone,na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa
i postanowieniami statutu SP ZZOZ w Pruszkowie.
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla

Rady Powiatu Pruszkowskiego,Rady Społeczneji Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Przeprowadziliśmybadanie załączonegorocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej

2/4,

na które składają się:

e wprowadzenie;
e

bilans sporządzon y na dzień 31 12.2017 r który PO stronie aktywów l pasywów

27400836,17zl;

zamyka się sumą
e

rachtmekzysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
wykazujący zysk

e

netto w wysokości

1 852 429,34 zł;

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.0 1.20 17 r.
do 3 1. 12.201 7 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

1 852 429,34 zł;

e rachunekprzepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 3 1.12.2017r.,
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

9 825,55 zł;

e dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
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Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprasvujących nadzór za sprawozdanie finansowe.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzeniesprawozdaniafinansowego i za jego
rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn.zm.) (,,us/ma o racbzm#owoścz"),
oraz wydanymi na jel podstawie
przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi

przepisami prawa.

Kierownik jednostki jest rówmeż odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za

niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownikjednostki

jest zobowiązany do zapewnienia,

aby sprawozdanie finansowe spehliało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia

rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkową i Hlnansowd oraz wyniku Hlnansowegojednostki
zgodnie z mającymi zastosowanieprzepisami ustawy o rachunkowościi przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosowne do postanowień:

1) Ustawy z dnia ll maja 2017 roku o biegłych rewidentach,fimlach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) (,,z/s/awao óiegbc;z rew/denrac/z"),

2) Ustawy o działalnościlecznicza z dnia 15 kwietnia 2011 r, z późniąszymi zmianami
(jednolity tekst Dz, Ustaw z dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 160.)

3) Krajowych Standardów ReMji

Finansową w brzmieniu Międzynarodowych Standardów

Badania przgętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
lO lutego 2015 r. z późn. zm., w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 201 8 r.

w sprawiekrajowych standardówwykonywania zawodu.
Regulacłje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania

i przeprowadzenia

badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie
zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot

i ujawnień w sprawozdaniufinansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego
rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego

spowodowanegooszustwemlub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze
pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelną
prezentac:jiprzez jednostkę sprawozdania finansowego,

w celu zaprojektowania odpowiednich

w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności
kontroli wewnętrznejjednostki. Badanieobejmuje także ocenęodpowiedniościprzHętych zasad

(polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości
szacunkowych,jak również ocenęogólnej prezentacji sprawozdaniafinansowego.
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Zakres badania nie obqmuje zapewmcnia co do przyszłą rentowności badano jednostki ani efektywności
lub skutecznościprowadzenia sprawjednostki pucz kierownikajednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą
i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie Hlnansowe:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuaqi majątkowej i nmansowejjednostki na dzień
31.12.2017 r. orazjel wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r,

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i prWjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,

jest zgodne co do Formy i treści z obowiązującymijednostkę przepisami prawa
i postanowieniami statutujednostki.

Za prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych odpowiedzialnośćponosi kierownik
jednostki.
Naszym

zdaniem

zbadane sprawozdanie

Hnansowe zostało

sporządzone na podstawie

prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg
rachunkowych.
SPZZOZ

zgodnie

z art.49

ustawy o rachunkowości

nie ma obowiązku

sporządzania

sprawozdania z działalności.

Badana jednostka nie ma obowiązku sporządzania oświadczenia o stosowaniu ładu
korporacyjnego.
Badanajednostka nie ma obowiązku sporządzaniaoświadczeniana temat informacji niefmansowych .

Kluczowy biegły rewident

Teresa Wojciechowska
nr ewidencyjny 5442

Działdący w imieniu:
Biuro Audytorsko - Finansowe SKONTO -FICADEX Sp. z o.o ul Baśniowa 3, 02-349 Warszawa
nr ewidencyjny 833
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Data sprawozdania z badania : 21 maja 2018 #yku.

Sprawozdanie
finansowe
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOŁ ZAKLADOW OPIEKI
ZDROWOTNEJ w Pruszkowie
z siedzibą
zaokres
oddllia l Stycznia 2017

do dnia

31 grudnia 2017

na które składa się:

Wprowadzeniedo sprawozdaniafinansowego
Bilans

Rachunekzysków i strat w wariancie porównawczym
Rachunek przepływów pieniężnych- metoda pośrednia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Informacja dodatkowa

dza

sprawozdanie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
EUBIETA WIERZBICKA-PAZDOR
S

SpiawozdatliefitlansovNebyDossier$p.zo.o, łic.

Kierownik Jednostki
DYREKTOR

TOMASZ SŁAWATYNIEC

Pruszków,31 Imarca2018

Pruszków, 31 Imarca 2Ql8
SAMODZIĘŁNYPUBLICZNYZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNA W PRUSZKOWIE

05-800 PRUSZKÓW
, ARMII KRNOWU 2/4

Podstawowy przedmiot działalności
Sąd lub Inny organ prowadzący rejestr
jednostki
Rodzaj rejestru i numer wpisu

Czastrwania jednostki
Okres objęty sprawozdaniem

Jednostki wewnętrzne

Sporządził

Akcep 21-05-2018
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SAMODaELNYPUBUCZNYZESPÓŁ
ZAKŁAD)ÓW
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Proszków. 31 łmaru 2018

05-800 PRUSZKÓW. ARMii KRNOWD &4

AKTYWA

K'Akty;i ;e«a

31.tZ2016

3t.12.2017

2i j6Ś iŚŻ.7i] .'lŻ iÓŚ 603.Ó4

:!:.Wartości.óiemateiialnei prawne
Kosztyzakońaonych pnc rozwojowych
2. Wartość firmy

2 460,00ł : ". ;l.:l:''li::::':lo,oo

3. Inne wartości niematerialnei pewne
4. Zaliczki na wart)ści niematerialnel prawne

2 460,00

0,00

21 7a 092,731

!7 809 603,64

2i ż76 995,27j

343 813,11

17311 206,i8
1 176008,92
15011 862,57
40 815,m

1 014494,70
486097,46

1082 519.59
498 397,46

l

a. Rzeczoweaktywa trwałe
1. Środkatrwale

a) grunty(w tym piwo użytkWrapja
wieaystegogruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowa i wodnej
c) urządzenia techniczne

i maszyny

d) środkitransportu
e) inneśrodkitrwałe
2. środkitrwałew budowie

1 176 008,92

18 742 678,54

3. Zaliczki na środki trwałe w budowle

3

i111.Należnośddhgotermlnowe
1. 0d jednostek powiązanych
2. Od pozostaNch Jednostek. w których jednostka posiadŁzaangaż w kapjląje!

3. Odpozostałych
jednostek
iV. Inwestycje
dłtłgoblTŃaowe
1. Nieruchomośd

2. Wartościniemateriallni pewne

3. Dhgotemlinowe
aktywafinansowe
a) w Jednostkach powiązanych

udziały lub akcje
inne papierywartośdowe
udzielone pożytki
inne długotemiinowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w kl)órych jednostka posiada zaangaż w kapitale

udzial lub akge
inne papierywartościowe
udzielone pożyczki
inne dłuqotemiinowe aktywa finansowe

Ę

c) w pozosbłydl jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielonepożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestyqe długotemlinowe

IY:P g.#®l!!!vę:toqiczqb pł$:
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliaenia międzyoknsowe

5 635283,

B...AklWąobmt0"4
!\ Zapasy
1. Materiały

i80 400,6sl
]:80 400,65

3 759 619,28
175948.37
175948,3Z

2. Półproduktyl produktyw toku
3. Produl(tygotowe

4. Towary
S. Zaliczki na dostawy

5 386 579,33:

ii. Naieżnośdkrółl<okrmirławć
1. Należnośdodjednostek powiązanydl
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

3 520 839,43
0,00
o,OQ

do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż w kapitale

a) z tytułu dostawi usług,o okresiespłaty:
do 12 miesięcy

powyzq12miesięcy
b) inne
3. Należnośd od pozostałych jednostek

a) z tytułu dosDw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy

5 386 579,33
5 386 579.33:
!386 579,33

3 520839,43
3 520839,43
3 520 839,43

powyzej12 miesięcy
b) z tytułu podatków,dob(jl, ceł, ubezpieaeń społeanych i zdrowotnychonz
innychświadczeń
c) inne
d) dochodzonena drodze sądowej
lii. Inwestyde kdtkoterminowe
1. Krótkotemtinoweaktywa finansowe

16160,22
t6 160,22

2S 98S,77

25 985,77

a) w jednostkach powiązanych
udziałylub akqe
inne papierywartościowe
udzielonepożyczki
inne krótkotemlinowe al(bywafinansowe
b) w pozostałychjednostkach
udziały lub ak(je

inne papierywartośdowe
udzielonepożytki
inne krótkoterminoweaktywa finansowe

c) środkipieniężnei inne aktywapieniężne
środki pieniężnew kasie i na rachunkach

!6 ]. 6ó=ż2
16 160,22

ŻŚ 98S,D
25 985,77
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inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
2. Inne inwesty(je krótkotemlinowe

IV. Kró&otermiAowe
rozłlczenb
ml

c.:,<;4i':u'\'
i(=!ZĘo}/'r/

)knnwe

.71
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Pwszków, 31 fmarca2018

SAMODZIELNYPU8UCZNYZESPÓŁZAKŁADÓW OPIEn ZDRQWOTNU

os-800 PRUSZKÓW,ARMII KRnQWĘł2&

31.12.2017

PASYWA

412088

Funduszzakładu(kapital własny)
1.Fundusz
zatożycielsH(
kapitałpodstawow)

31.12.2016

2 268451,70
11 343 824.ęg

11,Fundusz( kapital) zapasowy

nadwyżkawart. sprzed nad wart. nomiq?lpą ydTlałóW
111.Fundusz( kapitał) z aktualizaql wycepyŁX tym:
z tytuły aktualizaqi wartości godlilyej
IV. Pozostałefundusze(kapitały) rezerwowe, w tym:
tworzone zgodnlezumową(statulęm}
na udzial

(akcje ) własne

9 075373,16
1 8s2429.3g

V. Zysk(strata)z lat ubiegłych

VI. Zysk(strata)netto
Vll.. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość

.8283703,62
-791Ó69.!!

ujemna)

B. zabowlązan:al rezerwy na zaóoy !!!pl!

Z179 0S4,g61 1 8% QQZi91

1. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwaz tytułu odroczonegopodatkudochodowego

894 002,99
737 929,24

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne l podobne

815 737,21
262 289,75
łloi
028,00

długoterminowa
krótkoterminowa

3. Pozostałe
rezerwy

156 073,75
l QQQooo,oo

długoterminowe
krótkoterminowe

l ooo ooo,oo
lalWlilHiXilil=

11,gabowlązania dhgotermfnoWę

Q.®

1. Wobec jednostek powiązanych

}: ®i;bić iiłiżiiśtałyćhJednostek,
w kńrych jednostkaposiadazaangażowanie
kapitale

3. Wobecpozostalych
jednostek

2 129 020,00

a) kredyty i pożytki

2 129020,00

Q.QQ

b) z tytułu emigl dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania Hnansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne

i& $ i3;42i 'idBŚ 3Ó6;iŻ

[n. zobowiązaniakrótkobrm]nowe
1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

a) z tytułu dostawl usług, !gkresle wyrnagalnoścl:

0.00
0,00

do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy

b) Inne
ż: Wobec pozostalych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie

kapitale

a) z tytułu dostawl usług, o okresiewypląg11ggśg!

do 12miesięcy
powyzej12miesięq
b) inne
3. Wobecpozostałych
jednostek
a) kredytyi pożyczki

10 923 848,63

10537743,08

2 129040,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartość oich
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw l y?Ug, o okresie wymagalności

do 12 miesięcy

4 46ÓŻg0,34
4 46ąZ9Q.]ll

6 913388,)3
6 913388,33

4 145 535,75
32 252,40
148230,14
5 564,791
8 w2 466,?$1

3 258 307,31
231 908,74
134 138.70

powyżej 12 miesięcy
e) zaliczkiotrzymane na dostawa
f) zobowiązaniawekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń l innych śwatdczeń

h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Funduszespecjalne
IV. Rozliczeniamiędzyokresawe

5 563,04
6 86346?z!!

1. Ujemna wartość firmy

i@Ź 4Ś6;ŻŚ

2. Inne rozliczeniamlędzyokresowe
(Art:8 uozm uodzl)
długoterminowe
krótkoterminowe

7 321022,03

6 863462,11
6 425583,68

721 444,72

437 878,43

27 400 836,171 21 569 222,92

Pasywa I'alem
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Rachunek zysków

istrat (wariant porównawczy)

za okres od l stycznia 2017 do 31 rudnia 2017
Treść
A. PrzychodynettozesprzedażyląróWlląl!!!gmi.

okres bie:
w tvm:

24 997 ł)52.16

' odjednwtekpowiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

24 997 052,16ł

24 654 972,75

27 952 ą47.95,

263'K579,42

955 997,77

796 635,45

11.Zmian stanu produktów ( zwiekszenie-wartość dodatnia. zmniejszeniewartośc ujemna)
111.Koszt wytworzenia produktów na wlasne potrzeby jednostki
IV. Przychody ze sprzedazy towarów i materialów

B. i<oszqdzłaiałnaśdaperacBnq
1. Amortyzacja
11.Zużycie materiałów i energii

3 283 763,22

111. Usługi obce

7 600 857,61

IV. Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. w tym ;

emerytalne
vll. Pozostałe koszty rodzajowe

325 059,00
12 918 871,47

3 489530,09
7 339462,75
298 320,50
11 874 442,90

2 457247,64

2 112881,90

1 142 921,61

1 007 960,71

410 651,24

435 305,83

; p!! g!!:z91

1 691 606,67

VIII. Wartość sprzedanychtowarów i materiałów

C. Zysk(strata) ze spnedaży (A-B)

9239571,31

3434169,$9

11. Dotacje

4 663 127,50

2 674763,00

lll. Inne przychody operacyjne

4 576'y3,81

E. ?ozostałe koszVoperacyjne
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

3 990 496,95;:

D. Pozostałe przydlodyoperacyJne
1. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

11.Aktualizaqa wartości aktywów niefinansowych
lll. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z dziąłalgoścl operacyjnej(C+D-E)

759 406,89

2265488,Q7

34 968,84

92 566,71

3 862961,40
2 293 678,57

G. Przychody finansowe

0,00

37 661,48

2 227826,59
-522 924#5
!4313,63

1. Dywidendy i udziały w zyskach,w tym :
a) od jednostek powiązanych, w tym:
w których jednostak posiada zaangażowaniew kapitale
b) od jednostek powiązanych, w tym:
w których jednostak posiada zaangażowanie

ll. Odsetki,w tym:

76 994,82

14 313,63

od jednostek powiązanych
111.Zysk z tytułu rozchodu aktywów fillansovwcl

od jednostek powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne
H. Koszłyfinansowe
1.odsetki, w tym :

5182'44.05\
,
518 244,05

283058,32
283 058,32

dla jednostek powiązanych
11.Strata z tytułu rozchodu aktywów fipągsowych, w tym:

w jednostkach powiąznych
111.Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne
1. Zysk (strata) brutto( F+G-H)

1 852 429,34

79i 669.54

1 852 42g,34

.791 669.54

]. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszaniazysku(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (l-J-K)

7bmwz Słaloab'nwc
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1. Zysk

rata

4. Z\rsk

!11.Pne

ten
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i. Fundusz(kapitał

!.a. Fundusz

1.Fundusz
( kapitał Z

!. 2. Fundusz{ kapitał

2. Fundusz(h

ł

2. 2. Stan funduszu { kapitału

3. Fundusz
( kapital

3. !; Zmiany funduszu

3..2 Fundusz

Sprawozdanie flnansawe by Doder Sp. z o.o. lic.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. objaśnienia do bilansu
i l

Szczegółowyzakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych. wartości niematerialnych l prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenial zmniejszeniaz tytułu: aktualizacji wart

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr l
w kolumnie "zbycie "aktywów trwalych ujmuje się odliczenia częściperyferyjnych. nienadających sie do naprawy
1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieayście

Przyda wykazanew Załącznikunr l
Wartość
1.3

1 176 008.92 zł

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu

Pozycja nie występuje
1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa tub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków l budowli,

Pozycja nie występuje
1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji. w tym uprzywilejowanych.

Jednostka nie jest spółką kapitałową
Stan na poaątek roku obrotowego, zwiększenial wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów(funduszy) zapasowychl rezenwowych.o ile Jednostka
nie sporządzazestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Jednostka sponądziła zestawienie zmian w kapitale
1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk pokryje straty z lat przeszłych
1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach.wykorzystaniu, rozwiązaniul stanie końcowym.

Rezerwy utworzone na odprawy emerytalne,nagrody jubileuszowe, odszkodowania sądowe
BO 1 894 002.99; Zwiększenia 285 051,97 ; BZ 2 179 054.96;
dane o odpisach aktualizujących wartość należności.ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,wykorzystaniu, rozwiązaniu i
1 9 sanie na koniec roku obrotowego(odpis dotyczy nal. z tyt dostaw usług )

B0 3 420 145,34 ; ZWIĘKSZENIA 45 219,48; BZ 3 465 364182;
1.10 Podział zebow ązań długoterminowych według pozyqi bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Pozycja nie występuje
1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Ubezpieczenia OC i majątk, odczynq
1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki(ze wskazaniemjego rodzaju),

Pozycja nie występuje
1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Pozycja nie występuje

2.

Objaśnienia do rachunkuzyskówistrat

2.1 Przychody z tytułu wykonanych usług medycznych
2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje
2.3 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje
2.4 Info)mlacje o przydiodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrót. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycjanie występuje
2.5 Rozliczeniegłównydi pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego(zysku, straty) brutto,

Załącznik nr 2
2.6

ne o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o
kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zyska
2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby-bez zmian

BOśrodki trwałe w budowie : 498 397,46 BZ486 097.46
Pozycja wykazane w Załączniku nr l
łe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane
''

€

nakłady na ochronę środowiska

Ł,

Pozycja nie występuje
2.9 Informacje o zyskachi stratach nadzwyczajnych.z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje
2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3.

Wyjaśnienia doracbyQkuprzepływówpieni\ :nych
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadkugdy rachunek przepływów pieniężnych
sporządzonyjest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnychnetto z działalności operacyjnej,
sporządzonemetodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzyzmianami stanu niektórych pozycji w bilansieoraz zmianami tych samych pozycji
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Jednostka sporządza rachunek z pnepływu środków pieniężnych; zostały wykazane zmiany

stanu aktywów i pasywów; w częścipnepływów z działalności inwestycyjnej ujęto otrzymanedotade na cele inwestycii
w nieruchomości i inne aktywa trwałe,związane z tym wydatki

pokryto środkami własnymi i dotadami na cele inwes;

w części przepływów z działalności finansowej ujęto zwiększenie o odsetki od salda dodatniego,
związane z tym wydatki stanowią spłatę odsetek od zobowiązań i innych zobowiązań finansowych

działalnośćinwi
działalnośći

na
na - v

ołowo zobrazowana w CF2w

A z wynikiem
w środki trwałe
na inv
działalnośćinwestycyjna - wydatki na środki trwałe w budowie , środki trwałe w tym

3 865 568.63
4 561 167.21

w nieruchomości
wynik na działalności inwestycyji
działalność finansowa - wpływy z odsetek od salda dodatniego
wydatki na odsetk od zobowiązń. i inne zobowiązania finansowe

1 373 673,40
4 203 321,42

ik na działalności finansowej

4. lnformacie ozatrudnieniui

347578

wynagrodzeniach

4.1 Przeciętnew roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie w grupach

Ilość etatów

lekarze

27,30
l0,50
114,75
38,00

obsługag(

11,25

ircza

20,00

administracja

221,80

4.2

Wynagrodzeniach.łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącymw skład organów zarządzającychi
nadzorujących, biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań za rok obrotowy (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie
osób

osób należącychdo

Łącznie
394 532,92

nadz.

podmiotu badającego uprawnionego

12 300,00

badania sprawozd. finansowego
Pożyczkach

0

handlowych(dla każdej grupy osobno), ze

udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

E Informacje o zmianach wpolityce rachunkowościisprawozdaniu finaQlg\
5.1

linformacje o znaczącychzdarzeniach dotyczącychlat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Pozycja nie występuje
5.2 Informacje o znaczącychzdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniufinansowym,

Pozycja nie występuje

5.3

Przedstawieniedokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości.w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik nlnansowyjednostk

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzającyze sprawozdaniem za rok obrót.

6

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

Dane oiednostkach

powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach.które nie podlegają konsolidaqi, w tym:

Pozycja nie występuje
6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Pozycjanie występuje
wykaz spółek(nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym
6.3
spółki; wykaz ten powinien zawierać także informaqe o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniuo

Przyda nie występuje
6.4 jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanegosprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłąaeń, informacje o:

Przyda nie występuje

Z

Połączenie jednostkiz

inną jednostki

7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonegoza okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycjanie występuje

& Informacje co do możliwościkontynuowaniadziałalnościjędnostki
8.1

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. opis tych niepewnościoraz stwierdzenie, że taka niepewność
występuje. oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane;

9. Pozostaleinformaciektóremogą wpłynąćna ocenęfinansowąjednostki
. .

W przypadku gdy inne informaqe niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

9.2

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona na koniec roku 2014

9.3

Inwentaryzacja stanów magazynowych przeprowadzona na koniec roku 2017

9.4

Inne korekty w CF stanowią Darowizny środków trwałych, spłacony kredyta przez Powiat Pruszkowski,
umorzone noty obciążeniowe przez Powiat Pruszkowski

9.5

Przeksięgowaniaz funduszy założycielskichna rozliczeniamiędzyokresowe przychodów dokonane zg z Art. 8 uozm uodzl oraz komunikatami
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia na 31-12-2012

9.6

W czerwcu 2015 złozono do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zasądzenie od NFZ kwotę 1 475 989.93 zł tytułem VWkonanych
świadczeń medycznych tzw nadwykonań w roku 2012.
Sąd Okręgowy w Warszawie ( sygn akt IV C 584/15) zwolnił SPZZOZw Pruszkowieod opłat od pozwu
20 kwietnia 2018 roku odbyły się negocjacje z przedstawicielami NFZ w wyniku , których NFZzapłaci SPZZOZw Pruszkowiekwotę 494 663.00

w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia umarzającego postępowaniew w/w sprawie sądowej.
Sporządził
/

Akcep 21-05-2018

ąia:Ę ń$=:F
]Ć=:. SławatN":"

81
8
ol OI o

a. 8

8

R
?

H

Ś

;l ;l gl;l g

n

:

Ś
g

H

g 'g

:

!

HIg
81ę

g

$S
8

S

gl
S181
81R
0
0

ą

S

l\

g

E
g

H
ę
n

8

g

B
S

8

i

''' a

ą<
K
g

Q

R

e

&
B

Bg
B

:''x
r

a

N

H
U

E

u'

n

.E
E

U

9

33 5: 3 :

H E

g

3: E: : :
Ś

ę
a)

2

g:

E
E

N

g:

: :
: : ! : ! S

: :

C

®

E

X

ą

Załączniknr 2
Różnicepgpjęqzv vwOikiembrutto a odstaw4 ooodatkowania
k brutto

Różnice
stronie
schodów
Pozostałep
ody o
ne
e od Powiatu
Dotacje na in

1 852 429,34
5 044 905,39

głe do amo

436 899,39

4 608006,00

Różnice po stronie kosztów
Amo
środkówtrwał
sfinansowanafunduszemzało: cielskim

3 169268,23
436 899,39
258 648,00
46 733,67

składki PFRON

Naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobow
odsetki budżetowe zapłacone

©

80 266,71
48 624,90
2 179054,96
23 207,82

inv należności
koszty sfinansowane dota

odpis aktualiza
reze

wr8cowRlczc l Inne

Strata brutto
Podstawa ol latkowBttia #
podatek dochodov
podatek dochodo wvkazanvw
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