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DORADCA

sPRAWozDANlE NlEzALEzNEGo BIEGŁEGo
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO

SPRAWOZDAN IA FINANSOWEGO

Dla Rady Spďecznej i Rady Powiatu w Zgozelcu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Pzeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdanĺa finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala -
Samodzielnego Publicznąo Zespďu opieki Zdrowotnej ("Szpĺtaľ) z siedzibą w Zgozelcu, ul. Lubańska 11-12,

59_900 Zgozelec, na ktire składająsię:

a) wpľowadzenie do sprawozdania Íinansowego,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, ktÓrego suma bilansowa wynosi 117 .442.848,78 zł

c) rachunek zyskÓw i strat w wariancie porównawczym za okres od 1 stycznia 2017 roku

do 31 grudnĺa 2017 roku, zamykający się wynikiem finansowym _ zyskiem netto 321 .584,80 zł

d) zestawienie zmĺan w funduszu własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnĺa

2017 roku, wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 82'637 
'27 

zł

e) nachunek pzeplywÓw pieniężnych, wykazujągy zmniejszenie stanu śľodków pieniężnych

netto w ciągu okresu objęĘo badaniem o kwotę 3'253.058'02 zł

f) dodatkowe informacje i objaśnienia'

odpowiedzialność Dyrektora Szpitala za sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za spoządzenie, na podstawie prawidłowo pľowadzonych ksiąg rachunkowych,

sprawozdania Íinansowego i za jego zetelną prezentację zgodnie z pzepisami ustawy z dnia

29 wześnia 1994 r. o rachunkowości (tekst jednoliý: Dz'U' z 2018 roku poz' 395 z pőżn' zm.) ('usÍaľa
o rachunkowości'), wydanymi na jej podstawie pzepisami wykonawczymi oraz innymi obowiąującymi pzepisami
prawa, a także statutem Szpĺtala. Dyrektor Szpitala jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętzną którą uznaje

za nĺezbędną dla spoządzenia sprawozdania Íinansowego niezawĺeĘącego ĺstotnego zniekształcenia

spowodowanąo oszustwem lub błędem.

Zgodnĺe z pzepisami ustawy o rachunkowości, Dyrektor Szpitala jest zobowiązany do zapewnienia, aby spľawozdanĺe
Íinansowe spďniďo wymagania pzewidziane w ustawie o rachunkowości'

DoRAocA zespół Dorđdców Finansowo - Księgowych Spĺíłka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. J' Piłsudskiego la, 20_011 Lublln, tel' (81) 532-20-11' fax (81) 532-08-37, wW'dorddca.luilin.pl' info@dorädca.lUblin.pl
spďl€ Wpi$na jst na listę fim audytorskich pod poz. 232, sąd Rejmtrý LudlřWsóód w Luuĺnie z d{ťżĘ w świdniku, W W\trbjď ccpodarEy
KRs nr 00000837.ł4, kapitał akładowy 216.000 zł, NtP 712-015-82-56, REGoN 004161946
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DoRÁDCA zespół Doradców Finansowo-KsięgowYch sp' z o.o.' 20-011 Lublin' Al. J. Piłsudskĺego ĺa

od powiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadanĺem było wyrażenĺe opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia zetelny ijasny obraz sytuacjĺ
majątkowej i Íinansowej oraz wyniku Íinansowego Szpitala zgodnie z mającymi zastosowanie pzepisami ustawy
o rachunkowości ĺ pzyjętymi zasadam i (pol ityką) rachunkowości'

Badanĺe sprawozdania Íinansowego pzeprowadzĺliśmy stosownie do postanowĺeń:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewĺdentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. z2017 roku poz. 1089 z pożn. zm.) (,,ustawa o biegých rewidentach"),

2) Krajowych Standardów Badania w bzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania pzyjętych uchwałą
nr 2041l37al2018 KĘowej Rady Biegłych RewidentÓw z dnia 5 marca 2018 roku'

Regulacje te wymagają pzestzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i pzeprowadzenia badania w taki
sposób, aby uzyskai wystarczającą pewnośi, że sprawozdanie Íinansowe nĺe zawiera istotnego zniekształcenĺa.

Badanĺe polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
w sprawozdaniu Íinansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewĺdenta, w tym od oceny ryzyka
istotnego zniekształcenia sprawozdania Íinansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego

ryzyka biegły rewident bieze pod uwagę działanie kontroli wewnętznej, w zakresĺe dotyczącym spoządzanĺa
ĺ zetelnej pľezentacjĺ pzez Szpital sprawozdania fĺnansowego, w celu zaprojektowanĺa odpowiednich w danych
okolicznoścĺach procedur badania, nie zaś wyrażenia opĺnii na temat skuteczności kontroli wewnętznej Szpitala.
Badanie obejmuje także ocenę odpowiednioścĺ pzyjętych zasad (polĺtyki) rachunkowości, racjonalności ustalonych
pzez Dyrektora Szpitala wartościszacunkowych, jak również ocenę ogÓlnej prezentacjisprawozdania Íinansowego'

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do pzyszłej rentowności badanego Szpitala ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia spraw Szpĺtalaprzez Dyrektora Szpitala obecnie lub w pzyszłości.

WyraŻamy pzekonanie, że uzyskane pŻez nas dowody badania stanowiąwystarczającąi odpowiednĺą podstawę do
wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

N aszym zd an ie m, załączone roczne sprawozd an ie Íi na nsowe :

pzedstawia zetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej i Íinansowej Szpitala na dzĺeń 31 grudnia 2017 roku, oraz
jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi
zastosowanie pzepisami ustawy o rachunkowoścĺ i pzyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

zostďo spoządzone na podstawie pĺawidłowo, zgodnie z pzepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkclwości,
prowadzonych ksią rachunkowych,

jest zgodne co do formy i treścĺ z obowĺązującymĺ Szpital pzepĺsami prawa i statutem Szpitala.

ElizaCzamecka, nrw Ęestze 574
Kluczowy biegły rewident pzeprowadzający badanie w imieniu:
DORADCA Zespół Doradmw Finansowo_Księgowych Spďka z o'o'
20ł11 Lublin' Al. J. Piłsudskiego 1a

232nr

Lublin, dnia27 kwietnia 2018 roku

Sprawozdanie niezależnego bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok
Wielospecjalisýczny Szpital - SPZOZ w Zgozelcu Strona 2
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,, ' ' ,66 spľawozdanĺa finansowego zL rok20l7

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdľowotnej

w Zgoĺzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska I1l12, KRS nr 0000036788, Sąd

Rejonowy dla WľocławiaFabrycznej, IX'V,lydział Gospodaľczy Kľajowego Rejestľu

Sądowego.

Wielospecjalistyczny Szpital - sPZoZ świadczy usługi medyczne.

2. Czas tľwania działalności j ednostki j est nieogľanic zony.

3. Spľawozdanie Íinansowe obejmuje okľes od 01-01 -2017 do 3l-l2-20l7 ľoku.

4' Prezentowane sprawo zđanie j est spľawozdaniem j edno stkowym.

5. Spľawozdanie finansowe spoľZądzono pľzy zał'oŻeniu kontynuowania działalności'

pÍzez co najmniej l2 kolejnych miesięcy i dłuŻej. Dyrekcja Wielospecjalistycznego

Szpitala - sPZoZ nie zamietza ograniczać, zakľesu realizowanych świadczeń.

Wielospecjalistyczny Szpital im' Jana Pawła II w Zgorzelcujako jedyny świadczy

usługi w zakľesie lecznictwa zamkniętego dla mieszkańców Zgorzelca i okolic.

W wyniku podjętych działan w celu popľawy efektywności działania poprzez

ľacjonalną gospodaľkę kosztową i zwiększenie bazy pľzychodowej w 2017 ľoku

uzyskane pľzychody pokľyły koszty działalności.
'w 2Ol7 ľoku nastąp iło połączenie z Samodzielnym Public znym Zakładem opieki

Zdrowotnej we Wleniu, w wyniku któľego WS-SPZOZ w Zgorzelcu poszorzył zakres

działalności o Poľadnię Lekarza PoZ w Pľzychodni Rejonowej we Wleniu oľaz

Poľadnię LekaľzaPoZ w Wiejskim ośrodku Zđrowia w Pilchowicach.

Porozumienie o połączeniu zapewniło nam zwiększenie ťunduszu załoĘcielskiego

owartośó przekazanego majątku i pľzejętych naleŻności w kwocie 82.637,27 zł,

otrzymaliśmy także w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość zabudowaną połoŻoną

w Pilchowicach oraz |okal niemieszkalny we Wleniu, w któľych pľowadzona jest

działalno ść, medy czna'

Nie znane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagtoŻen

dla kontynuowania przez Zesp őł działalno ści.

,
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6. Aktywa i Pasywa były wyceniane według zasad określonych w ustawie

o ľachunkowości ztym , Że :

- do środków tľwałych za|icza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów

tľwałych o waľtości początkowej powyzej l50O zŁ. Śľodki trwałe o wartości povĺyŻej

3 500 zł arrlortyzuje się miesięcznie metodą liniową, stosując stawki okľeślone dla

celów podatkowych zweľyfikowane w grupie GUS 8 (narzędzia, przyrządy,

ľuchomości i wyposaŻenie), dla któľej stosuje się stawki amortyzacyjne obniżone z

20% do wysokości l0oÁ rocznie. Począwszy od 01.01.2008 zweryfikowaĺo decyzją

dyrektora stawki amortyzacyjne dla budynków i lokali z 2,5o/o do wysokości lYo

rocznie.

Pruy zakupie nowych środków tľwałych w uzasadnionych przypadkach ustala się

obniżone stawki amortyzacji, dla uŻywanych lub ulepszonych śľodków trwałych po

ľaz pieľwszy wprowadzanych do ewidencji w uzasadnionych przypadkach stosuje się

indywidualne stawki amortyzacji.

odpisy aĺnortyzacyjne są đokonywane w równych kwotach, poczynając od

pieľwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu' w któľym ptzyjęto śľodęk

trwały do używania, aŻ do miesiąca, w któľym został on całkowicie umorzony,

spľzedany lub zlikwidowany.

Śľodki tľwałe o waľtości od 1 500 zŁ do 3 500 zł amoľtyzowane są jednorazowo w

miesiącu wydania ich do użytkowania,

waľtości niemateľialne i prawne są amoľtyzowane w okľesie trzyletnim, do waľtości

3 500 złumarzane są jednoľazowo, w miesiącu oddania ich do użýkowania

pľzedmioty o jednostkowej waľtości początkowej do l 500 zł traktowane są jako

mateľiały,

mateľiały wycenia się:

a) \ľg cen zakupu netto powĺększonych o waľtość nĺeodliczonego podatku VAT

w

magazynie spożyw czym szpitala

magazy nie mateľi ałów ni emedycznych

I

:

a

a

b) wg cen zakupu brutto w:

. magazynie mateľiałów medycznych

. magazynie mateľiałów budowlanych (modeľnizacyjnych)

. magazyn mateľiałów informatycznych

' magazynie spożywczym ośľodka Rehabilitacji
2
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l w magazynię apteki szpitalnej

l w magazynie oleju opałowego w budynkach nr 1 ,5,7,Zakładu w Sieniawce

- Metoda ustalania wartości rozchodu materiałów

wS _ sPZoZ przyjął Że rozchőd składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach

(kosztach) tych składników aktywów, któľe jednostka najwcześniej nabyła.

ZaHadowy plan kont w opaľciu o jaki pľowadzone są księgi ľachunkowe, opľacowany

został na podstawie ,, Plaĺru Kont dla sPZoZ" _ autor Maria Stefko.

Ewidencja księgowa prowadzona jest pľzy użyciu progľamu System Finansowo-Księgowy

(FK) FIRMY ASsECo POLAND S.A', ul. Armii Krajowej 80, Rzeszów.

Rachunek zysków i stľat sporządza się w wariancie poľównawczym, rachunek

pľzepływów pieniężnych sp orządzany j est metodą po średnią.

Zgorzelec, dnia 31.03.2018 r

Podpis osoby któľej powierzono prowadzenie ksiąg ľachunkowych Podpis

,,'l ĺ-izni1ell
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BILANS
sporządzony na dzień 3l-l2-20l7

I. Kapital (ľundusz) podstnwowy 12 064 617,47 tl 982 040,20

l. Koszty zakończonych pľac

rozwolowych
II. Kapital (fundusz) zapasowy, w
tym:

2. Wartość fiľmy

_ nadwyŻka wartości spĺzedaży
(wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akqii)

3. ĺnne wartości niematerialne i prawne 29 699,39 t37 344,64
IIl. Kapĺtal (fundusz) z aktunlizacji

wyceny, w tym:

4 ' Zaliczki na wartości niematerialne i

prawne
_ z tytułu aktualizacji waĺtości godzíwej

IV,Pozostale kapitaly (fundusze)
rezeľryowe' w tym:

l. Środki trwałe 85 571 t67,55 75 253
- tworzone zgodnie z umową (statutem

spółki)
a. GrunĘ (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu) t 969 644,00 t 969 644,00 - na udziaý (akcje) własne

b. Budynki, lokale, prawa do lokali i
obiekty inzynierii lqdowei i wodnci

60 Ż4Ż 388'Ż0 48 73t 787,44 V. Zysk (strnta) z lat ubiegłych -405 023,14 -548 626,07

c' Uĺządzenia techniczne i maszyny 4 438 529,t4 4 9t0 t24,30 VL Zysk (strata) netto 321 584,80 t43 602,93

d. Środki transportu 977 148,0t l 085 335,55
VII. odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna)

e. Inne środki trwałe l"l 943 458'Ż0 t8 556 333,26

2' Srodki trwałe w budowie l 953 767 '3Ż 5 839 ó3 l'50

3 ' Zaliczki na środki trwałę w budowie
l ' Rezerwa z Ętułu odroczonego podatku

dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i

nodohne
I910 121,25 8 229 458,99

l ' od jednostek powiąanych - długoteľminowa 7 438 t56,67 7 258 994,68

- kľótkoterminowa I 471 964,58 970 464,3t
2. od pozostałychjednostek, w których
i ednostka posiada zaangażowan i e w
kapitale

3. od pozostałych jednostek 3' Pozostałe ľezerwy 5 052 322,48 2 258 968,t9

- długoterminowe

l. Nieruchomości _ krÓtkoterminowe 5 05Ż 3ŻŻ'48 2 258 968,t9

ii;,;ł1*ffirir2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowc akt}rľa fi nansowe 0,00 0,00 l. Wobec jednostek powiązanych

a' W jednostkach powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałychjednostek, w
których jednostka posiada

zaan gażow anie w kap i tal e

3. Wobec pozostałych jednostek 20'l'7Ż 684'53 t9 556 945,46- Udzialy lub akcje

- lnne papiery wartościowe a) Kredyty i pożyczki 20 392 036,69 t9 t3"t 453,40

- Udzielone poŻyczki
b) Z tytułu emisji dłuznych papierów
wartościowych

c) lnne zobowiązania finansowe
- lnne długoterminowe aktywa
finansowe

b. W pozostalychjednostkach w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 d) zobowiązania wękslowc

LJclzialy lub akc.ie e) inne 380 ó47.84 4t9 492^06

I
ť
.!
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_ Inne papiery wartościowe

_ Udzielone pożyczki l . Zobowiązania wobec jednostek
powiązanych

0,00 0,00

- Inne dhlgoteľminowe akýwa
ŕinansowe

a) Z ĘĄułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:

0,00 0,00

c . W pozostalych jednostkach 0,00 0,00 - Do l2 miesięcy

- Udziały lub akcje _ Powyżej l2m miesięcy

- Inne papiery wartościowe b) inne

- Udzielone poŻyczki
2. Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka posiada

zaangażow anie w kap i tale
0,00 0,00

- Inne długoterminowe aktywa
finansowe

a) z tytulu dostaw i usług, o okresie
wvmapalności:

0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoteľminowe - do l2 miesięcy

- powyŻej 12 miesięcy

l. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

b) inne

Ż' |nnę rozliczenia międzyokresowe I 5 308,7 I 39'r 047,28
3 Zobowiązania wobec pozostalych

iednostek
26 4t5 602,70 23 9Ż8 9l0,9l

a) Kredýy i pożyczki 2165 845,',12 Ż 265 99l '60
b)ZĘtulu emisji dłużnych papierów

wartościowych

l. Materialy 2 220 744,50 t 479 948,9t c) Inne zobowiązania finansowe

2. Pólprodukty i produkty w toku
d) Z tytulu dostaw i usług, o okrosie
wymasalności:

t6 t93 741,48 t4 080 694,37

3. Produkty gotowe - do l2 miesięcy t6 t93 741,48 t4 080 694,3',7

l. Towary - powyżej l2 miesięcy

5 . Zaliczki na dostawy i usługi
e) Zaliczki otrzymane na dostawy i
usłusi

f) Z ob ow |ązani a weks l owe

l ' NaIeżności odjednostek
powiąanych 0,00 0,00

g) Z Ętułu podatków, ceł, ubezpięczęŕl
społecznych i zdrowotnych oraz innych
týulów publicznoprawnych

3 400 204,s8 3 172 0t t.t5

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie
sołatv:

0,00 0,00 h) Z týulu wynagrodzeń 2 44t 368,69 2Ż5l 03l'07

- do l2 miesięcy i) Inne 2214 442,23 2l59 182'7Ż

-powyzej l2 miesięcy 4 Fundusze specjalne 49s 480,89 490 370,56

b. Inne

2. Należności od pozostałych
jednostek, w których jednostka posiada
zaangaŻow anie w kap i ta|e

0,00 0,00 l. Ujemna wartośó firmy

a. Z t}tułtl dostaw i usług, o okresie
spłaty:

0,00 0,00 2. Inne rozliczęnia międzyokresowe 43 815 397,80 40 779 807,40

- do l2 miesięcy _ długoterminowe 38 25Ż 999'08 34 gl',I Ż64'47

- powyzej l2 miesięcy - kľÓtkoteľminowe 5 56Ż 398,72 5 862 54Ż'93

b. inne

3. Należności od pozostałych jednostek 20 664 755,64 t3 576 348,36

a. Z tytulu dostaw i usług, o okľesie
spłaty:

20 036 tgt,96 lŻ 853 94l,l5

_ do l2 miesięcy 20 036 tgr,96 l2 853 941,15

- powyŻej l2 miesięcy

Strona 2 z 3



b' z tytułu podatków, dotacji, ceł,

ubezpieczeń spolecznych i

zdľowotnych oraz innych tytułów
publ icznopľawnych

56,73 2 185,35

c. tnne 628 s06,95 -I20 2Żl 
'86

c. dochodzone na dľodze sądowej

I' Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 270 28s,01 9 523 343,03

a. W jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- UdziaĘ lub akcje

- Inne papiery wartościowe

- Udzielone pożyczki

- Inne krótkoteľminowe aktywa
finansowe

b. W pozostalych jednostkach 0,00 0,00

- Udziały lub akcje

_ Inne papiery wartościowe

- Udzielone poŻyczki

- Innę krótkoterminowe aktywa
finansowe

c. śľodki picniężnc i inne aktywa
pienięŻne

9 s23 343,036 270 285,01

. Śľodki pienięzne w kasię i na
rachunkach

6 tg'.r 128,t7 9 515 300,43

- Inne śľodki pieniężne 73 156,84 I042,60

- lnne aktywa pieniężne

2. lnne inwestycje krótkoterminowę

717 lŻ0'66 6 l4 s90,30

d
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RAcHUNEK zYsKÓw l sĺnaĺ
sporządzony za okres 01-01-2017 do 31-12-2017

l l wariant porównawczy

.J

ľl

,?
i{

Wyszczególnienie
Przvchodv i kosztv na dzień

31.12.2017 31.12.2016

A, PRzYcHoDY NETTozE,sPRzEDAł lZRÓWŃANE Z NtMl; w tym:,. :."r ..: l ..: . ,.:,': ,;., r:
. í34 939 .!87,g7

- od iednostek powiązanvch
l. Przychodv netto ze sprzedaży produktów 138 '168 614,17 130116 864,60
ll. Zmĺana stanu produktów (zwiększenie"+", zmnie|szenie ''-'') -3 327 879,12 2 874 238.10
lll. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby ĺednostki 92 752,52 105 885,38
lV. Przvchodv netto ze sprzedażv towaróW i materĺałów

B. KoszTY DzlAŁ.ALNoscloPEMCYJNEJ ' ' í42 036 356'64 . 130 736 554,09
l. Amortyzacia 6 273 533,71 6 586 813,29
ll.ZuŻycie materĺałów i energii 34 385 463,05 30 691 335,78
lll.Usłuqiobce 47 692982,25 42 201 977 ,55
lV'Podatki i opłatv. w tvm: 346 971,34 321008,45

- podatek akcvzowv
V.Wvnaqrodzenia 43 778 932.70 41 598 549,90
Vl.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tvm: 8 930129,83 8 654 503,79

- emerytalne 3 965 279,01 3 825 909,99
Vll'Pozostałe koszty rodzaiowe 628 343,76 682 365,33
Vlll'Wartość sprzedanvch towarów i materiałów

'r! ' -T 102 869,07 2
D. PozosTAŁE PRzYcHoDY OPERAGYJNE: ' ]:'l' "'i' ' ' ''_il;i:"l':] , :, ĺ4,957692)33' ]:j.lt: j- ll7-499']75ĺ, 09

l' Zysk z tytułu rochodu niefinansowych aktywów tnvałych
ll. Dotacie 5 419 870,45 5 978 927,32
lll. Aktualizacia wartości aktywów nĺefinansowych 7 440 468,97 1B 670,68
lV. lnne przvchodv operacvine 2 097 352,91 'ĺ 502 153'09

E. PozosTAŁE KoszTY OPER.ACYJNE ' '' . ' ': ,' 6 450 462,47, '. 9 092 504;89
l. Strata z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych 1 813,28 15 555,52
l l. Aktua lizacia wa rtości aktywiw nieÍi n a nsowych 863 059,65 8 097 482,91

lll. lnne kosztv operacvine 5 585 589,54 s79 466.46
F; ZYSK (STRATA) z DzIAŁALNoŚcl openłcYJNEJ (c + D - E) : í'404,360;79l :'.. .,,.,:.-,,,/gJ ggQ.,lg

G,pRZyCHODyFINANSOWE ,t'.,,ir:..ri,:;.:.::.r..:r::.:,.:\i,,j.i:"r..:.::-ir,.,...,i '' í90 666,94
l. Dywidendv i udziafu w zvskach, w tym

a) od iednostek powiazanvch, w tvm
- w którvch iednostka posiada zaanqaŻowanie w kapitale

b) od iednostek pozostafuch, w tym
- w którvch iednostka posiada zaangaŻowanie w kapitale

ll. Odsetki, w tvm 152 080,56 190 666,94
- od iednostek powiazanvch

lll. Zvsk z tvtułu rozchodu aktywów Íinansowvch, w tym
- w iednostkach powiazanvch

lV. Aktuaĺizacia wańości aktvwow Íinansowvch
V. lnne 0,00 0,00

H. KOSZTY FINANSOWE í 233 820'55 8ĺ3 9í7.20
l. odsetkĺ, w tvm: 1217 523,19 81 1 840,10

- dla iednostek powiazanvch
ll. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym

- w iednostkach powĺazanych
lll. Aktualizacia wartości aktvwów finansowch
lV. lnne 16 297,36 2 077,10

I. ZYSK (STRATA) BRUTTO {F + G. H) ' 322 620,80 144 429,93
J. PODATEKDOCHODOWY' l I 036;00 827,04
K' PozosTAŁE oBoWlĄzKoWE zMN l EJszENlA zYsKU (ZWĘKSZENIA
sTRATY)
l. zYsK {STRATA) NETTo íK - L - M) 32í 584.80 't43 602.93

Zgorzelec,dnia 3'l -03-201 I

podpis osoby,ktÓrej powĺerzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

podpis kierownika nostki



azwa i adres jednostki
P ZOZ 59-900 Zs za okres od dnia 1.01.2017

do dnia 31.12.2017ul.Lubańska 11-12

PRzEPŁYV1ĺY PIENI z OPERACYJNEJ

Zysk (strata) netto

ll. Korekty razem

321 584,80

1 940 239,46

1. Amortvzacia

2. Zyskilstraty z tytułu różnic kursowych

6 870 375,51

733 780,94

-7 409,12

3 474 016,55

-740 795,59

-7 088 407,28
{

8' Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z vĺyj'poŻyczek i kredytów) 2650 029,52

l g' Zmĺana stanu rozliczeń mĺędzyokresowvch -3 173 387,73 -5 413 439,72

10. lnne korekty -777 963,34

$. Rrzepływy pieniężne netto z działalnoścĺ operacvinei (l+/_ll) 2261824,26 4 219 335,05

il_-
B. PRZE PŁYWY sRoDKoW Pl EN l ĘzNYc H z Dzl AŁALNosc l l NWESTYCYJ N EJ

Wołvwv

1' Zbycie wartości nĺematerialnych ĺ prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbvcie inwestvcĺi w nieruchomości oraz wartości niematerĺalne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tvm

13 241 207,37 7 749 572,90

13 24',t 207,37 7 749 572,90

-13 241 207,37 -7 749 572,90

31-12-2017 31-12-2016

143 602,93

4 075 12

6 601 627 1

620 257 17

15 555,52

-2974 10

-160 918

703 873,34

5 767 15

-1 084 035,29

W

W ostkach

Íinan

i udzĺ W

- odsetki

- tnne z

4. lnne

1.N wartości niematerialn oraz

w nieruchomości oraz wartości niematerialne i

3. Na finans

nostkach

b ednostkach

na a

ki

2.t

3. odsetkiĺ W

4 z działalności

S.Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu

7. Zmiana stanu należności

4. lnne

- udzielone

netto z działa|noŚci

owe

t-l



Wpłwv
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji ĺ innych instrum' kapitałow' oraz

dopłat do kapitału)

12 889 731,47

2. Kredvtv i poŻvczki

3. Emisĺa dłużnych papierów wartościowvch

5 581 44',1,51

,ryvY 7 308 289,96

5 163 406,38

4 429 625,44

Ĺ
6. Z tytułu ĺnnych zobowiązań Íinansowych

l z. płatnos ci zobowiązań z tytułu umÓw leasingu finansowego

8. Odsetki 733 780,94 620 257,17

9. lnne wvdatki finansowe
I
lll. Przepływy pieniężne netto z działalności Íinansowej (l_ll) 7 726325,09 6 062 350,76

). PRZEPŁYWY PlENlĘzNE NETTo RAZEM íA.lll +/- B'lll+/- c.lll)

E' BlLANsoWzMlANA STANU ŚnooxÓw PlENlĘżNYCH, w tym:

-3 253 058,02 2 532112,91

-3 253 058,02 2 532112,91

I523 343,03 6 991 230,12

6 270 285,01 I 523 343,03

57 698,02 41 152,45

PRZEPŁYWY sRoDKoW PlENl Y cH z DzlAŁALNoścl p'l runrusoWEJ

4. lnne finansowe

1. N udzĺałów

2 I tnne na rzecz właścicieli

3. ln nz na rzecz właścicieli lz ku

4.S

5.

- zmiana stanu środków z różnic kurs

F' ŚRoDKl PlENl ENA TEK OKRESU

i. ŚRoDKt PlE NA KONIEC OKRESU +l w

-o możliwości

lgorzelec,dn 31-03-201 8
Wielos1'.lĺ:ĺ;jalĺ nV Szpital

10 482 482 08

3 058 'ĺ 27

7 424 1

4 420 131

3 799 87 15
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
stanu na dzień 31'Xll'2017 r

d

E

ľ{

Wiersz Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016

t. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo) 'tI 577 017,06 11 314 228,75

- korekty błędów podstawowch

l.a.
Kapitał (fundusz) własny na początek okľesu (Bo)' po
korektach '11 577 0'.t7,06 11 314 228,75

1 Kapitał (fundusz) podstawowv na poczatek okresu 11982040,20 11862854,82

1.1 Zmianv kapitału (f unduszu) podstawoweoo 82 637.27 I 1 I 185.38

a) zwiększenie (z tytułu) 82637,27 120 888,40

- otzymanych aktywów w wyniku połączenia z SPZOŻ
we Wleniu 82637.27 108 468,40

_ otrzymanei nieruchomości qruntowei z UG w Pieńsku 12 420,00

b) zmnieiszenie (z Mułu) 0,00 1 703,02
_przeJęcla zooowlązan z lylułu Wynagroozen l

pochodnych W Wyniuku połączenia zSPZOZ w olszynie 1703,02

't.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12 064 677,47 11 982 040,20

2.

Należne Wpłaty na kapitał podstawowy na początek
okresu

2.1 Zmiana należnvch wpłat na kapitał podstawowv

a) zwiększenie (z tvtułu)

b) zmnieiszenĺe (z Mułu)

2.2. Należne wpłatv na kapitał podstawowv na koniec okresu

3. Udziały (akcie) własne na początek okresu

a) zwiększenie

b) zmnieiszenie

3.1 Udziały (akcie) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusĐ zapasowv na poczatek okrosu 0,00 0,00

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00

a) zwĺekszenĺe (z tvtułu) 0,00 0,00
_ z podziału zysku ( pzeznaczenie zysku

bilansowego na zwĺększenie funduszu zakładu) 0,00 0,00

b) zmnĺeiszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasoweqo na koniec okresu 0,00 0,00

5.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji Wyceny na początek
okresu 0.00 0.00

5.'l Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacii Wyceny

a) zw|ększenie (z tytułu)

b) zmnieiszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałvch



Wieľsz Wyszczególnienie

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacii Wvcenv na koniec okresu 0,00 0,00

6.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu 0.00 0.00

6.'l Zmianv pozostafuch kapitałów (funduszv) rezerwowch

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmnieiszenie (z tvtułu)

6.2.
Pozostałe kapitały (Íundusze) rezerwowe na l(oniec
okresu 0.00 0,00

7 Zvsk ktratd z lat ubieąłvch na poczatek okresu -405 023j4 -548 626,07

7.1 Zvskzlat ubieołvch na poczatek okresu '143 602,93 407 393,68

- korekty błędów podstawowych 0,00 0.00

7.2 Zvskzlat ubieofuch na poczatek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

- podziału zvsku z lat ubieqfuch

b) zmnĺeiszenie (z tvtułu) 143 602,93 407 393,68

pomnieiszenie straty z lat ubiegłych 143 602,93 407 393,68

przeznaczenla n a zwiększen ie kapitału zakład u 0,00 0.00

7.3. Zvskzlat ubieofuch na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubieołvch na poczatek okresu, -548 626,07 -956 019.75

- korekty błędów podstawowych

7.5 Strata z lat ubieołvch na poczatek okresu, po korektach -548 626,07 -956 019,75

a) zwĺększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- orzeniesienia stratv z lat ubieqłvch do ookrvcia

b) zmniejszenie (z tytułu)pokrycia strat z kapitału
zapasowego 0,00 0,00

c) zmniejszenie ( z tytułu) pokrycia starat zyskiem
netto 143 602,93 407 393,68

7.6 Strata z lat ubieofuch na koniec okresu -405 023,1Ą -548 626,07

7.7 Zysk (strata) z lat ubieqłych na koniec okresu

L Wvnik netto 321 584,80 143 602,93

a) zysk netto 321 584.80 143 602,93

b) strata netto

c) odpĺsv zzvsku

il. Kapitał (fundusz) własnV na koniec okresu (BZ) íí 981 239'í3 '11577 017,06

ľt.
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu

proponowaneqo 1í 98í 239'í3 11577 017,06

Zgorzelec,dnia 31.03.201 I r.
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Dodatkowe infoľmacje i objaśnienia za rok20|7

Ustęp I pkt. 1.

Szczegółowy zakres wartości gľup rodzajowych śľodków tľwałych _ pľzedstawia zał. l.|.l i załącznik nr
t.1.2

Ustęp 1 pkt.4.
Waľtość gruntów użýkowanych wieczyście - przedstawia załącznik l.4

Ustęp I pkt. 5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumaľzanych pľzez jednostkę śľodków tľwałych_ pľzedstawia załącznik
1.5

Ustęp I pkt.7.
Dane o odpisach aktualizujących waľtość należności - pľzedstawia załącznik l.7 . i załącznik nľ l .7.l

asĘp I pkt. I0.
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za ľok obrotowy pľzedstawiazałącznik l'l0.l
i 1.10.2.

Ustęp I pkt. ll.
Dane o stanie ľezeľw wg celu ich utwoľzenianapoczątek roku obľotowego' zwiększeniach,vĺykorzystaniu'
rozwiązaniu i stanie końcowym pľzedstawia załącznik l 'll
Ustęp I.pkt. I2.
Podział zobowiązań długoteľminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu pľzedstawia załącznik
t.t2.1. i 1.12.2.

Ustęp 1.pkt. I3.
Wykaz gľup zobowiązanzabezpieczonych na majątku jednostki pľzedstawia załącznikl.l3

astęp 1.pkt 14.
Wykaz istotnych pozycji czynnych i bieľnych tozliczen międzyokľesowych przedstawia załącznik l 'I4

Ustęp I pkt. 15.
Składnik aktywów lub pasywów wskazany w więcej niz jednej pozycji bilansu pľzedstawip załącznik l .l5 .

Ustęp 2.pkt l.
Stľuktura rzęczowa (ľodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaŻy pľoduktów, towarów i mateľiałów
przedstawia załącznik 2.1'

Ustęp 2.pkt 4.
Wysokość odp i s ów aktual izuj ących wartość zap asőw pľzedstawi a załącznik 2.4

Ustęp 2.pkt 6.

Rozliczenie głównych pozycji ľoŻniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
fi nansowego (zysku, straty) bľutto przedstawia załącznik 2'6.

Ustęp 2.pkt 7.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, śľodków trwałych na własne potľzeby przedstawia
załącznikŻ.7 '

Ustęp 2.pkt 9.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny ľok nakłady na niefinansowe aktywa tľwałe
przedstawia załącznik 2'9 .



Ustęp 4
Wyjaśnienia do ľachunku przepływów pienięŹnych'
Pľzepływy pienięŻne netlo z działalności operacyjnej kształtują głównie:
. Zwiększenie stanu naleŻności
. zwiększenie stanu zobowiązan
. Inne korekty

w tym:
otrzymane dotacje

przejęte naleŻności Pľzychodnia Wleń
Inne zobowi ązania długoteľminowe
Pozostałe
Pľzepływy pienięŻne netto z działalności inwestycyjnej kształtują głównie
. Nabycie waľtości niemateľialnych i prawnych

oraz Ízeczorych aktywów tľwałych

7 088,4 tys. zł
2 650,0 ýs. zł
- 778,0 ýs. zł

- 833,5 Ęs. zł
81, 5 tys. zł

- 38,8 tys. zł
12,8 tys' zł

.J

T

ľl

13 24l,2 tys. zł

Przepýwy pieniężne netto z działalności finansowej kształtują głównie:
- Wpływ śľodków - poŻyczka WFoŚ 3 972,1 Ęs. zł
- Umowa poŻyczki_Uľtica l 609,3 tys. zł
. wpływ śľoclków _ otr7,ymane dotacje zbudŻetu Państwa i budżetu jednostek

samorządu, WFoŚ 2 914,3 ýs. zł
. wpływ śľodków - umowa śľodki unijne 4 394,0 tys. zł
o odsetki od kredytu 733,8 tys. zł
. spłata kredytów i poŻyczek 4 429,6 tys' zł

Ustęp S.pkt 3
Infoľmację o pľzeciętnym zatľudnieniu w roku obľotowym zpoďziałem na grupy zawodowe przedstawia

załącznik 5.3.

Ustęp S.pkt ő
Podmiotem upľawnionym do obowiązkowego badania spľawozdania finansowego Wielospecjalistycznego
Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Zgoruelcu za rok 2017 jest firma

DORADCA Zespôł Doľadców Finansowo _Księgowych Spółka z o,o., Al. J' Piłsudskiego la, 20'0ll
Lublin.
Wynagrodzenie należne wyzej wymienionej spółce za pÍZeprowadzenie badania spľawozdania finansowego

za20l7 rok wynosi 8000,00 zł netto'

Nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach:
Ustęp 1punkty _l.2,l.3,I'6,l.8, l.16, l'l7
objaśnienia do instľumentów fi nansowych
Ustęp 2 punkty - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2'l0
Ustęp 3

Ustęp 5 punktu _ 5.l, 5 '2, 5.4, 5 '5
Ustęp 6 w całości,
Ustęp 7 w całości
Ustęp 8 w całości
Ustęp 9 w całości
Ustęp 10 w całości
- dodatkowych infoľmacji i objaśnień (załącznik nľ l do ustawy o rachunkowości), bowiem nie wystąpiły

one zarówno w ľoku obrotowym' jak i ľoku go poprzedzającym lub nie doÍycząnas.

Zgorzelec, dnia 3l.03.20l8 ľ
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1'1'1 Szczeg łowy zakres wartości grup rodzajowych środk w trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji ďugoterminowych

t-:

3 129

55 655

.t 953 767

0.ot

14

2256

152 553 366.7(

í 969

79 562 007

2361

373120.91

ĺ3 801 069'/ĺ7

0.00

13

9/ĺł)

0.00

0,00

566

12

0,00

0.00

0,00

o_m

11

9.ĺo 2.ĺ3_56

566 822.65

o.0c

373120.91

0,00

0.00

10

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0c

0.00

0.00

ĺ2 690 292.99

605 í65_45

í7lĺ 500_00

3 680 05.ĺ.56

9 9í5 205'29

0.00

9

51 05:l.í0

ĺ7 í50 0í3_00

0-m

8

.ĺ{l2'60

íí9 4ł17.5í

o_oo

5 2iĺo.60

15720,72

í0 000'00

88.146.19

0.00

7

0.00

2:2622-14

0.0

0,0c

0.0c

0.00

22622,48

0,00

0.00

0.00

o.00

0.00

o.o0

b

0,00

0.00

o.m

0.m

0.m

5

0.00

12673752.38

0.00

12 673 752,3Í3

0.00

0.00

o-00

0,00

0.00

50 650.s0

4 334 230,71

o.00

11 300.01

589 í.t,|'73

164 500,00

3 568 985.97

9 915 205.29

0.00

4

12 198 012.80

2 955 230.5

52 349 0í5.2í

5 839 63í.5o

0,00

3

2205 404,13

í36 3ĺ3 6í7.26

I 969 644,00

66 87í 7ĺ4_67

d) środki transportu

é) inne środki trwałe

Srodki tĺwała w budowie

l nwestycje długoterminowe

2

Wartości niematerialne i
prawne

Srodki trwałe

a) grunty (w tym prawo
użytkowa n ia wieczystego
gruntu)

b) budynki, lokale iobiekty
inżynierii lądowej i wodnej

c) uządzenia techniczne i

maszyny

3

4

1

1

2

Zgoĺzelec,31 .03.2018
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1'1'2' Szczegďowy zakres wartości umozenia grup rodzajowych środk w trwałych, wartoścl niemateriatnych i prawnych

4 438 529Jt4

977 t48,01

17 943 458,20

0,00

1 953 767 .32

0,00

12

29 699,39

85 57í í67'55

I 969 &ĺ4.00

60242388,20

0,00

0,00

0,00

11

2226757,U

66 982 2í9'í5

0,00

19 319 619,46

7 797 826.46

2 152 582.57

37 712190.66

10

0,00

939 660,83

0,00

0,00

566 822.65

0,00

372A38jA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

8

0,00

939 660,83

0.00

0,00

566 822,65

0,00

372 838.180,00

0,00

0,00

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4292346.89

0,00

0.00

0,00

6

I 58 698.35

6A31 487,27

0,00

1 179 692,23

1 076 760.61

242647,U

15720,72

10 000,00

88 446,19

0,00

0,00

0,00

5

402,60

119 Ą7'51

0,00

5 240.60

4

1 58 295.75

6712079.76

0,00

1 174451,63

1 06't 039,89

2726A7,9

4 203 900,70

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3

2 068 059,49

6ĺ o90 392'71

0,00

18 't39 927.23

7 287 888,50

1 869 895.03

33 792 681,95

0,00

2

Wartości niematerialne i prawne

Środki tnĺvałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

b) budynkĺ' lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

c) uządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki tnľałe

w tym trwała utrata wartoścĺ

Środki trwałe w budowie

I nwestycje dfu goterminowe

3

4

1

1

2

Zgorzelec, 31.03.2018
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í.4. Wartośé gruntów użytkowanych wieczyście

Zespół nie posiada gľuntów uŻytkowanych wieczyście
Wielospecjalĺstyczny Szpital - sPzoz posiada grunty w nĺeodpłatnym użytkowaniu będące własnoŚcią
Powiatu Zgozeleckiego

Zgorzelec,31.03.201B

ł

4

ł

5

t
I
{.

l,''"' j i' i r.l :, :: ł,:'; i i'l ] i :''l,'.^''' : l .;' 
-: : : :' i i; i _

,i]:;'"s.--:l-' ' :-r'. i;: I i r'r': -ii

'.''..' .| i-i.;ll,i:! .-ĺi:,,,':l.'' ; .l'l.' ".' ], 
i.;

,: .l-l '; -,', ,:, 1,,,.:..,:.r i 1.1 "' 
'. t: i-

,rrii:r:. i.' ;.1..,-,,,: :... .;..l, ;..'

:.li. lji' t....,,t'.,: . :.:..,. i :'''l

\^/lc]1;ľ];

Gł(i\iV

clalĺsl
OZ'!ł

ny S7í]it'al
zn lou

B

1 2 3 4 5

Powĺezchnĺa 88 981 m2 0 0 88 981 m2

Wartośl ( tys' zł. ) 1 969 644,00 0,00 1 969 644,00



1.5. Wańośó nie amortyzowanych lub nie umanzanych przezjednostkę środków trwałych
używanych na podstawie umów najmu, dzierŻawy ! innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu

5

5 0(

3 190 670,3i

310
310 778,0C

0,0c

4 094
0c

3 780 35
7 601 67

Zgorzelec, 3 1 . 03. 20'1 B

Wielosłpec;{l 
[$t,,,"r,.''1, Sz1l i ľal_ .Sĺ'l'( )ł'łł',/ l 1ĺ lt'.' l' l ł :L!

{;łt1wnl| lks'j!;()WV
łg" ĺ*ĺ..lał au lh,'ĺ! i nowicz\vV

1 2 3 4

00Gru 5 00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej iwodnej

3 190 670,32 0,00

Uządzenia techniczne i maszyny
- umowy dzierŻav,ly, najmu
-u

352778,00
352778,00 0,00 42 000,00

000,00

Ś rodki transportu (umowa uŻy czenia) 0,00

nne
70 872 00 243 420 00

471-u n u 2751 774 1 219 047
42000Razem 6 371 74

i,



ĺ '7' odplsy aktuallzujące wartość należnoścl (art' 35b l c)

,| 2 3 4 5 6 7

a/ od dlużnikóW postawionych w stan
likwidacji lub stan upadłości

b/ od dłużników W przypadku oddalenia
wniosku o ogloszenie upadlości

c/ kwestionowane przez dlużników,
z których zaplatą dłużnik zalega'
a wg oceny sytuacji majątkowej
i finansowej dlużnika, spłata należności
w umownej kwocie nie Jest
prawdopodobna

d/ stanowiące równowańośó kwot podwyż-
szających należnoścĺ, w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu
aktualizującego

e/ szacowana kwota odpisu ogólnego
należności od osób fizycznych
przeterminowanych lub nie przetermlno-
wanych o znacznym stopniu prawdopodo-
bieństwa nieściągalności

í. Należnoścl 18 982 492,42

16 084,53

16377 043,43

589 364,46 246 286,21

437 004,1

683 7 Ą4s g42,76

0,00

7 424 181,96

25 460,80

7 458 016,65

0,00

7 445306,45

12 710,20

2758123,34

ĺ6 084'53

'l 9/ĺ4 559'í4

797 479,67

26 2U 525,81

24 410,10

25 299 812,21

920 303,50

Razem 16 982 492,42 683 290,33 7 U9 642,76 7 458 01 6,65 2 758 123,34 26 2U 525,81

I

l
* naleŹności odpisane jako nieściągalne W cĺężar dokonanych upĺzednio odpisóW

'--- figurują odpisy odniesione na pozostałe pzychody operacyjne lub pÍzychody finansowe

Zgorzelec, 31.03.2017
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'l.7.í. Tab!ica pomocnicza do tabllcy 1.7.
Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług zdrowotnych

Zgorzelec,31.03,2018

r-,'j, ...

;' .':' '

Wĺelospelĺ; ja liĺ;
- S|'ZOt]- vł

(j łól.l'' ĺ l

ĺ';/tlilal
ĺ 1iJi(.l )

Ks;

Agniĺ:sz.lĺ.ĺ

43,l 2

7 062,00niep.zeterminowane

18 449,00do 30

30-í80 84 674,41

107 821,76180-365 308,00

689 657,9111 146,48powyżej 365 dni

797 479,67121 639,89ogółem
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1.10.1. Pľopozycie co do sposobu podziału zysku

. 1.10,2. Propozycje co do sposobu pokrycia straty

Zgorzelec,31.03,2018I

I

\ń"/ic ĺ ĺ.ls;[reĺ: ia ĺ i ĺ;1

- 
'-; 

ĺ:1' i- ) /] 
"Ą'

V ĺj7pitai
,.; iĺ:tl

Giĺi'u.'ity li:;

Agnics:zk \,ł|ę7'

2,l

321 584,801 . Zvsk netto/strata za rok obrotowy

321 584,80

2' Proponowany podział:
- zwiększenie funduszu zakładu z przeznaczeniem na
pokrvcie stratv z lat ubĺeqłvch
3. Zysk niepodzĺelony- do rozliczenia w latach
nastepnvch

2I

405 023,14

321 584,80

1 .Strata za lata ubiegłe

- pokrycie stratv zyskiem netto za 2017 rok
g3 438,34- strata do rozliczenia w latach następnych
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í-íí. Dane o stanie rezerw według celu ich utu/oÍzenia na początek roku obrotowego' zll/iększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie ko cowym (art.39 ust.2 i 35d)

Zgorzelec, 31.03.2018
_(t -r - t: :..:. :,.. 1., i :;. .,li-..,...,r

':ll.:;;ii''..'l.l ' '' ,ĺl '' ,,,,:.,.'-.;.::j.r I : ''

Wĺelosner:ja
* Sĺ]ZaZ

GłĆlwlly

Agĺiĺ:szka

Szpiiat
Ĺ;u

f7 - :.-..
á-J -.'l _ |

6

13 962 443,73

8 910 121,25

7 438156,67
1471964,59
5 052322,49

5 052322,49

13 962 443,73

54

2738129,84

892947,54

892947,U
1 845192,30

1 845 192,30

2738129,846 212146,39

6212146,39

1 573 609,80

179161,99
1394447,81
4 638 536,59

4 638 536,59

3

10 488 427,18

I229 458,99

7 258 994,68
970 464,31

2 258 968,19

2 258 968,19

10 488 427,18

2

1. Rezenľy na zobowiązania:

a. Rezerua z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

b. Rezenľa na Świadczenia emerytalne
i podobne
- długoterminowe
- krotkoterminowe

c. Pozostałe rezerwy
_ długoterminowe
- krotkoterminowe

Razem ( a+b+c )



@IĹ,
1 '12"l ' Podzĺał zobowiąza długoterminouÍych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bĺlansowego pŻewidywanym umową' okresĺe spłaty

'11
ffiffiBÍ lí'ffiÍ

20772684,53

20772684,53

20 392 036,69

380 647,84

19 556 945,46

19 556 945,46

19137453,40

419 492,06

I

4 596 907,81

1 377,43

I

4 984 /t89,.t9

1377,43

4 984 489''ĺ 9

4 983 11í.76

7

6 478 1 53,80

1 420,65

b

5 7s7 439,s6

5 757 439,56

5 757 439,56

5

64 178,10

7 059 854,56

4

6 365 971'7í

6 365 971,71

6211 126,56

154 845,15

?

313 671,66

2257 120,52

2

2 449 045,00

2 449 045,00

2185775,52

263 269,48

ł}.;1 :í:l1,sa:'. ;..l.1: ::ii"'';jiii|.:ll;|
1

l. Zobowiązania

długoterminowe

1. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki
b) z Mułu emisjĺ dłużnych

papier w wartościowych
c) inne zobowiązanla Íinansowe
d) inne

Zgozeĺec, 31.03.201 8
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1.'l2.2. Podział zobowiąza kr tkoterminowych według pozycji bilansu o pozostaĘm od dnia bilansowego przewidywanym umową' okresie spłaty

26 9í'l 083'59

26 415 602,70

2165 845,72

16193 74'ĺ'48

16 í93 741'48

3 400 204,58

2 441 368,69
2214 442,23

495 480,89

11

24 419 281,47

23 928 9í0'9í

2 265 991,60

14 080 694,37

4 029 559,64

3 172 011,15

2251031,07
2159 182,72

490 370.56

10II76543

26 9í1 083'59

26 415 602,70

2 165 845,72

16193741,48

16 193 7 41 ,48

3 400 204,58

2 441 368,69
2214 442,23

495 480,89

23 928 910'9í

2 265 991,60

14 080 694,37

14 080 694,37

3 172 011,15

2251031,07
2159182,72

490 370,56

2

24 419 281,47

1

l. Zobowiązania
kr tkoterminowe

1. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pozyczki
b) z tytułu emisji dłuŻnych

papier w wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług,

o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatk w, cď,

ubezpiecze i innych Świadcze
h) z tytułu wynagrodzeri
i) inne

t, Fundusze specialne

Zgorzelec,31.03.2018
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í.13. Wykaz grup zobowiąza zabezpieczonych na majątku jednostki

1^r; ĺr].l|lí](:i.]] ]'n.:/ S-:i)i)'ź:i

l:'\ai\.'. ii.:7.

* Si'"''Ĺ].ll ''""
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przymanego limitu z terminem obowiązywania do trzech lat od spłaty kľedytu, upowaznienie do rachunku
z -oPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEZNIEŃ (nľ umowy 04lll34)1oŻgl0lrl20l7/ol
- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (nľ umowy o2l I l340l02g /0| l20l7 l0l)
- RATOWNICTWO MEDYCZNE (nr umowy | 6/ | t34O tOZg t}t t\0t7 /OI)
- ŚwnoczENIA KoNTRAKToWANE oDRĘBNIE (nr umowy l l / I l340lo29 lol /2O.7 /ol)
Umowa kľedytu obrotowego nr |7137ĺ0 w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 1 700 000,00 zł .

wierąytelności
200%kwotydo

przelew
.c.k.p5pkt&

rozliczeniowego,
777art.podstawienaegzekucjslępoddaniuooświadczeniewekslową,ądeklaracjzwrazblanco1nekselw6

Srodowiska
dniuwwaľta

alistycznym
zzpoĄczki

Wielospecja
formiew

Warszawiew
doÍinansowanie
siedzibą

o
zodnejW

TR-KU/P/oA-In-0
Gospodarki

1/W365lŻ0NrmowaU
Ochronny

owąweksl
Funduszem

ądeklaracj
arodowyn
z

N
Zgorzelcu

wÍaz

w

lanco
pomiędzy

b

r
1n

.20

ekselW
.0729

Szpitalem-SPZOZ

egzekucji
290/PtONJ

nr
prrychodni

poĘczki
publicznej

mowaU
uŻytecaności

s1ę

budynku
poddaniuo

Termomodernizację
oświadczenie

zadania
wekslową,ądeklaracjz

doťtnansowanie
zł

na
wraz

00

zł

700,

s007

rocławiu
448

6

wweiGW
weks1ową

wysokości
Ś

w

Sumę

wFoz
na

4I

Zawidowie"

blanco
Gl20

w

lnekselW2.

reJonoweJ

Wrocławiu.
w

z
na

wraz

podpisana
kredytu

7

blanco

3tlI

ln
Umowa
nr

r1

własny

BGK
.Ż0308

ođsetkami),
weksel

I

z

J
własnych

dnia

wTaz

szpitalne,
do

środk w
p.c.

kredytu

7

k.

t)

leczenie
.5

3ĺlI

(kwota

PKT1

nr

zł

$

00

777
zdrowotnej
000

art.

800
opieki

Inwestycyjnego
we

podstawie

kwoty

na
Banku

do
świadczeŕr

ođdział
skiego

owego

egzekucji
udzielenie

slę

Kľaj

o

Europej

Zgorzeleckiego

poddaniu
poĄczki

o
DOWNFZ

Powiatu
z

Gospodarstwa
środk w

mowyU

zę

cywilnego
z

Bankiem

oświadczenie
Zł,

zr

prawa

000,00
20

wg

weks1ową,

000
ą

wierzytelności

lipca
6

.PoręczenieJ

przelew
deklaracj
kwotę
dniu

4. Weksel in blanco na Sumę wekslową 262 z0o,o0 zł
l pkt 5 k.p.c. do kwoty 262Ż00,00 - Umowa poĘczki
ęfekťywności energetycznej i ekologicznej sterylizacj i

dofinansowanie
&

zł

777art.

,,Poprawa
300,0019

zaďania
1

podstawiena

wysokościw

egzekucjsrę

na
poddaniu

sterylizator w"
rocławiu
o

wwęw
wym1anę

G
oświadczenie

poprzez
WFoŚiz6

wekslowąą

Zgorzelcu
JGI2O

w
/oN

deklaracj

PZOZ

z
30/Pnr

wÍaz

WS-S

opieki zdrowotnej * rehabilitacja leczrĺicza
- Umowa poĘczkinr 332lPloVlGl20lr6 Z WFoŚiGW we Wrocławiu _ na dofinansowanie zadania ,,Poprawa efektu energetycmego w obiektach
WS-SPZOZ w Zgorze|cu'' w wysokości 4 532 300'00zł

świadczeľi

podstawieoświadczenie

długoterminowej

777art.

opieki
na

świadcze
udzielenieoI

egzekucji

6t01

udzięlenie
slę

o
120

I6/0

0Ż9l0I

poddaniu
120

o

1340

029t0I

05/

40
nr

t34/nrNFZ
wekslową'
zUmowy

opieki
z
deklaracjązwraz

ramach

zł00
wierzytelności

000

opieku cze

500
przelew

6
000,00,

weksIową
500

pielęgnacyjne
6

Sumęna
kwotydo

świadczenia
.c.

blanco1n

k.p5pkt
Weksę15

&
zdrowotnej

2gorze\ec,31.03.2018
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l. 1 4.Czynne i biern roz|.między

1''l 4. Wy kaz czynnych i biernych rozliczeń m iędzyokresowych

łt

I
'$
i{

Stan na początek
roku obrotowego
.l

koniec
roku obrotowego

Różnica
t3-2t

1 2 3 4

1' Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(aktywów)

397 047,28 't5 308,71 -381 738,57

a. Aktwva z tytułu odroczoneqo podatku 0,00 0,00 0,00
dochodowego

b. lnne rozliczenĺa miedzvokresowe 397 047," 15 308,71 -381 738,57
w tym:

koszty ponĺesione z tytułu ubezpieczeń 196,60 103,00 -93,60
- naprawa i konserwacja sprzętu 395 637,02 0,00 -395 637,02

_ Laboratorium - koszty wynaimu kontenerÓw 0,00 '14 883,00 14 883,00
_ pozostałe kosztv (Licencia. czvtniki) 1 213,66 322,71 -890,95

2. Krótkoterminowe rozliczenia mĺędzyokľesowe 614 590,30 717 120,66 1 02 530,36

- koszty poniesione z tvtułu ubezpieczeń 481 986,39 482 202,89 216,5C
_ prenumeÍaty idostęp

- pozostałv sprzęt medvcznv
10 793 09
3 012,30

16 862,56
0,00

6 069,47
-3 012,30

- naprawa i konserwacia sprzętu 1 1 3 039"ĺ6 84 492,83 -28 546,33
- pozostale koszty 5 759,36 9 910,00 4 150,64
- szkolenia 0,00 107 416.38 ''107 416,38
_ Laboratorium - koszty wvnaimu kontenerów 0,00 16 236,00 16 236,00

| 3. lnne rozliczenia międzyokresowe 40 779 807,40 43 815 397,80 3 035 590,40
- dłuqoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe z tý' otrzymanych dotacji na zakup
ŚodkÓw trwałych z Ministerstwa Zdrowia 916 371 ,91 1 224 981.49 308 609,58
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup
śodków trwaých ze ŚrodkÓw unjinych 6 443 762,55 4754 531,68 -1 689 230,87
Rozlĺczenia międzyokresowe z tý. otrzymanych dotacji na zakup
Śodków trwałvch z samorzadÓw 2 329 098,23 3 232 025,76 902 927,53
Rozliczenĺa międzyokresowe z tyt' otrzyma na

b kÓw
cze resowe z tyt. na zakup
izalora Z

21 760 034,49 27 593 330,93 5 833 296,44

58 392,40 48 307.96 -10 0B4,4Ą
Rozliczenia międzyokresowe
'zeczowych Ś rod kÓw trwałvch

z tyt. otrzymanych darowizn
854 080,55 745 941 ,82 -108 138,7s

Rozliczenĺa międzyokresowe z lyt. otrzymanych darowizn
pieniężnych na zakup środkÓW trwałych 407 088,34 653 879,44 246 791 .1

-2 148 0

Rozliczenia międzyokresowe z tyl. olĺzymanych dotacji na realizaĄę
projektu"Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w
Zgorzelcu" 2 148 436,00 0,00
Razem dłuqoterminowe 34 917 264,47 38 252 999,08 3 335 734,61

- krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe z tyt' otľzymanych dotacji na zakup
5odkÓw trwafuch z Ministerstwa Zdrowia 355 809,91 438 862,37 OJ

-98 956,67
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup
ŚodkÓw trwałych ze Środków unjinych 1 964 443,14 1 865 486,47
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na zakup
Śodkrw trwałych z samorządÓw 1 925 248,40 824 767 ,22 -1 100481''ĺB
Rozliczenia międzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na
rrodernizację budynkÓw 417 255,35 584 681,04 167 385,69
Rozliczenia międzyokresowe z lyt' otrzymanych dotacji na zakup
sterylizatora Z NFoŚ 2 653,80 6 369,12 371

3 687,75
Rozliczenia międzyokresowe z tyt otrzymanych darowizn
rzeczovły ch środklw trwałych 1 15 366,31 1'19 054,06
Rozliczenia międzyokresowe z tyt otrzymanych darowizn
pienięznych na zakup ŚrodkÓw trwałych 217 067,76 191 700,70 -25 367.06

Stľona l
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1.l4.Czynne i biern ľozl.między

1.': ''!ta.:.ĺ:l-
lĺ''l'il " ""

: k

Szĺrital
rzelcu

Ŕozlicżéniá ń-ędzyokrésówe z tyt. otzymanych dotacji na zakup
wartoŚci niematerialnych i prawnych 108 965,97 7 770,00 -10í 195'97

Rozliczenia międzyokresowe z M. otrzymanych dotacji na zakup
ŚodkÓw trwalych z PFRON 689,32 0,00 -689,32

Rozlĺczenia mĺędzyokresowe z tyt. otrzymanych dotacji na realizację
projektu"Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS-SPZOZ w
Zgorzelcu" 755 002,97 1 523707,74 768704,77

Razem krótkoterminowe 5 862 542,93 5 562398,72 ,300'144,21

Strona 2
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1.15. Składnik aktywów lub pasywów jest wskazany w więcej niż jednej pozycji bilansu

Zgozelec, 31.03.2018
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Nazwa składnika pasvwów
Łączna wartośó

(kwota)

Częśó

długoterminowa
(kwota)

krótkoterminowa
(kwota)

kredytv i poŻvczki 22 557 882.41 20 392 036,69 2165 845,72

inne zobowiązania 1 696 279,97 380 647,84 1 315 632,13

zobowiazania z tyułu dostaw i usłuĺ 587 821,86 587 821,86

pozostałe zobowiązania krÓtkoterm i no 37 014,99 37 014,99
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2.í. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodow netto ze sprzedaży produktow, towarow

i materiał w

6

í06'86

106,96
106,91

77,19

í06'19

98,36

91,84
6,52

1,64

í00'00í38 í68 614,17

4

í35 902 948,0í

126 900 899,19
9 002 048,82

2 265 666'í62,26

í00'00

3

97,74

91,27
6,48

2 935 351,44

í30 íí6 864,60

2

127 181 5í3,í6

'118 753 320,38
8 428192,78

3. Przychody ze spĺzedaĄ
towarÓw i materiał w
w tym:
sprzedaz materiał w

Razem (í+2+3)

1. Przychody ze spzedazy
Świadczeri zd rowotnych

w tym:
Śwĺadczenia dla DNFZ
Świadczenĺa dla pozost. od biorciw

2. Pzychody ze spzedazy
pozostałych usług niemedycznych

Zgorzelec,31.03.2018
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2.4. Wysokośó odpisów aktualizujących wartośé zapasów

Zgorzelec,31.03.2018

I 2 3

1' Utrata cech użytkowych

2. Utrata pzydatności 7 499,04 10 367,20

3. Utrata wartoŚci rynkowej

4. odpĺsy aktualĺzacyjne wynikające zzmiany wyceny
zapasów na dzień bilansowy /według cen spzedaży
zamiast według cen zakupu/

ogółem 7 499,04 10 367,20
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2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem fi na nsowym (zyskiem,stratą) brutto

Zgorzelec,dnia 3 1 . 03.20 1 I

'!Ą/iĺ:lĺ ls rli:ĺ:i;ll ll;
. ljl .JĹ).u 

"v(,iłĺ';tvlly

Ą6;ĺtic,,;,;i.^ĺl

ĺ,1'( i()i']
(),ít!/

{')\Yl{:7.

1 2

322620,80
0,00

1',! 874 457,04
0,00

811 700,91

1. zysk brutto

2. Dochody wyłączone spod opodatkowania C)
3. Przychody księgowe tnľale nĺe wlĺczane do podstawy opodatkowania G)
4. Przychody księgowe przejściowo nĺe stanowiące przychodu podatkowegof)
5. Przychody podatkowe nĺe ujęte w księgach(+)
6. Pzychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte W Výynĺku (+)

7' Koszty księgowe tnľale nie stanowiące kosztu uzyskanĺa ( + )

8' Koszty księgowe pzejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nĺe ujęte w wyniku ( - )
0' Koszty ksĺęgowe nie stanowiące kosztu uzyskania i nĺe ujęte w wyniku ( + )
'l1. część straty podatkowej lat ubiegých ( _ )

12' Dochód
13' Dochodywolne od podatku ogółem
14. Dotacje
15. Dochód przeznaczony na cele statutowe w roku2017
15. Dochód przeznaczony na cele statutowe nie wykozystany na 01'01.2017
16. Dochód przeznaczony na cele statutowe- wydatkí roku2017
17. Dochód przeznaczony na cele statutowe- nierozliczony do końca roku 2017
18. Podstawa opodatkowania - wydatki w roku 2017 na cele niestatutowe
19. Podatek dochodowy

6 960 652,
6 553247,
I 631 930,

7 331
7 326
7 308

18

I 524
6 833
2 705

5
1

4 073

793

721

460,
313,1

450,

342,
289,



2.7. Koszt wytworzenia śľodkow trwałych w budowie, śľodków trwałych na własne potrzeby

72

335

Zgorzelec,31.03.2018
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1 2 3

!. Srodkitrwałe w budowie 38 730,03

Rozpoczeta modern ĺzacĺa oloM 10 853,73

Ratunkoweqo 2 850,13
Rozpoczęta modernizacia ZoL Sĺeniawka 27 377,70 61 512,32

I502,20
Rozpoczęta modernizacja Medycznego Laboratorium
Dĺagnostycznego

54 022,49ll. Srodki tnľałe

Modernizac 8 442,34a pomieszczeń po oddziale Neurologicznym
Modernizac a oddziału otolarynqoloqicznego 10 693,25

Dzieciw SienModern 34 491,66
6 350,83Modern racown
3 626,29Modernĺzac a OIOM

4 048,61Modernizac a mieisca modlitewnego
3 500,70Modernizac a poradnĺautystyczneĺ

6 834,43
Modernizacja oddziału Dzĺennego dla Psychicznie
Chorvch

I553,71Modernĺzac a DDOM-u

lll. Wartości niematerialne i prawne

Razem 92752,52 105 885,38



2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na n|efinansowe aktywa tľwałe

Zgorzelec, 3 1 . 03.20't I

{
ĺ
t

-j/

' " 
iri:,iiíĺ{.ľu|,li*''"

l igiliĺ;s::xa 

$bŁ, 
lĺl n ĺ' *,i cz

1 2 3

1' Wartości niematerialne i prawne

2' Środkitnľałe

w tym:
a) nakłady na ochronę środowiska

w tym:
a) nakłady na ochronę środowiska

4. lnwestycje w nieruchomoŚci
w tym:

a) nakłady na ochrone Środowiska

3. Środkitrwałe w budowie 9 915 209,29

7 708 024,86

50 650,50

3 217 821,93

50 000,00

18 400 000,00

560 000,00

9 750 000,00

2 373 000,00

28 200 000,00Razem í3183 681,72



-,3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnlenie, z podziałem na grupy zawodowe

4 532

857,1 3722,38 '133,95856,33

37,7018,4038,1 5 19,75

')racownicy oglłem
w tym:

Lekarze

1

3,00 4,004,00 1,00
!o
. jw tym: Lekarze med' z l stop. specjalizacjĺ

11,707,00 5,4012,40w tym: Lekaze med. z ll stop.specjalizaĄi
a

1,67'ĺ'00 1,00I Farmaceuci

31,00 107,2184,63'l 15,63lnniz wyŻszym

318,25298,75 2,00300,75
t Pielęgnĺarki

21,2519,00 19,00

1,001,001,00

9,007,00 2,009,00

?
? PołoŹne

Technicy farmacji

Technicy RTG

105,2513,25100,75 87,50

54,0012,506'1,00 48,50

Pozostały personel Średni

Personel administracii, ekonomiczny

54,80 201,80155,25210,05Pracownicy gospodarczy i obsługi

lgorzelec, 31.03.2018
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