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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

Województwo Opolskie

Powiat Prudnik

Gmina Biała

Siedziba

Miejscowość Biała

Adres

Kod kraju PL

Województwo Opolskie

Powiat Prudnik

Gmina Biała

Ulica Moniuszki

Nr budynku 8

Nr lokalu

Miejscowość Biała

Kod pocztowy 48-200

Adres

Poczta Biała

Podstawowy przedmiot działalności jednostki 8610Z

NIP 7551641023

KRS 0000005532

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe

NIE

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zakład stosował poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zakładu: - Wartość
materiałów nie objętych ewidencją magazynową ze względu na ich niską wartość oraz jednoczesne wydanie do
zużycia była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu. - Wycena zapasów i rozchodu materiałó
w objętych ewidencją magazynową dokonywana była na koniec roku obrotowego. Z uwagi na dużą rotację stanu
zapasów nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów. Zakład w zakresie w jakim u.o.r. pozostawia
jednostce prawo wyboru, przyjął i stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz metody pomiaru
wyniku finansowego: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne
od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji
zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, odpisy dokonywane
są w okresach miesięcznych, z tym, że: - Przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej od 500,00
zł i mniejszej lub równej 3 500,00 zł zaliczano do niskowartościowych przedmiotów trwałych. Były one zaliczane
do materiałów w momencie oddania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji pozabilansowej. - Rzeczowe
aktywa trwałe o wartości jednostkowej równej i niższej od 10 000,00 zł i wyższej od 3 500,00 zł były ujmowane
w ewidencji bilansowej na koncie niskowartościowych środków trwałych, amortyzowane i umarzane jednorazow
o w momencie oddania do używania. - Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł
ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
wydania do użytkowania dokonywano miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. - Należności wyceniane są w kwocie
wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. - Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według poniesionych
kosztów ( w cenie zakupu). - Inne rozliczenia międzyokresowe – długo i krótkoterminowe - wg wartości rzeczywistych
kosztów dotyczącej przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanej stosownie do upływu czasu lub wielkości
świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności. - Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty. - Fundusze własne
oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. - Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące
rezerw na świadczenia pracownicze wyceniane są wg wiarygodnie oszacowanej wartości przyszłych zobowiązań.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów – w wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności. - Podatek
dochodowy odroczony – Zakład nie tworzy rezerwy i w związku z tym nie ustala aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Zakładu składa się z: - Wyniku działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i
przychodów operacyjnych, - Obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych. Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DZ.U.z
2013 r., poz.330 z późn.zm.), oraz na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją
ustalonych zasad rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem nr 18/2013 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Białej z dnia 31 grudnia 2013 (z późn. zm.) Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
jednak w trakcie roku ewidencję kosztów Zakład prowadzi zarówno na kontach zespołu 4 (według rodzaju), jaki i
zespołu 5 (według miejsc powstawania), za pośrednictwem konta 490 – rozliczenie kosztów. Z uwagi na niespełnienie
warunków określonych w art.64 ust.1 pkt 4 u.o.r. Zakład nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 6 423 599,04 5 717 682,06 -

• Aktywa trwałe 1 843 447,26 1 375 650,87 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

16 917,07 7 340,90 -

••• Inne wartości
niematerialne i prawne

16 917,07 7 340,90 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

1 826 530,19 1 368 309,97 -

••• Środki trwałe 1 621 847,84 1 368 309,97 -

•••• grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

109 794,00 109 794,00 -

•••• budynki, lokale, prawa
do lokali i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

315 400,47 327 903,00 -

•••• urządzenia
techniczne i maszyny

46 915,98 57 177,19 -

•••• inne środki trwałe 1 149 737,39 873 435,78 -

••• Środki trwałe w
budowie

204 682,35 0,00 -

• Aktywa obrotowe 4 580 151,78 4 342 031,19 -

•• Zapasy 73 665,01 64 162,22 -

••• Materiały 73 665,01 64 162,22 -

•• Należności
krótkoterminowe

747 931,03 738 074,34 -

••• Należności od
pozostałych jednostek

747 931,03 738 074,34 -

•••• z tytułu dostaw i
usług, o okresie spłaty:

678 185,03 666 054,34 -

••••• – do 12 miesięcy 678 185,03 666 054,34 -

•••• inne 69 746,00 72 020,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Inwestycje
krótkoterminowe

3 756 610,38 3 537 731,05 -

••• Krótkoterminowe
aktywa finansowe

3 756 610,38 3 537 731,05 -

•••• Środki pieniężne i
inne aktywa pieniężne

3 756 610,38 3 537 731,05 -

••••• – środki pieniężne w
kasie i na rachunkach

3 756 610,38 3 537 731,05 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

1 945,36 2 063,58 -

Pasywa razem 6 423 599,04 5 717 682,06 -

• Kapitał (fundusz) własny 4 318 099,63 4 137 004,28 -

•• Kapitał (fundusz)
podstawowy

407 432,07 407 432,07 -

•• Kapitał (fundusz)
zapasowy, w tym:

3 729 572,21 2 640 899,53 -

•• Zysk (strata) netto 181 095,35 1 088 672,68 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

2 105 499,41 1 580 677,78 -

•• Rezerwy na
zobowiązania

984 789,00 700 934,00 -

••• Rezerwa na
świadczenia emerytalne i
podobne

984 789,00 700 934,00 -

•••• – długoterminowa 740 809,00 534 861,00 -

•••• – krótkoterminowa 243 980,00 166 073,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

977 972,50 847 534,58 -

••• Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek

858 553,74 729 887,82 -

•••• z tytułu dostaw
i usług, o okresie
wymagalności:

144 972,65 89 954,25 -

••••• – do 12 miesięcy 144 972,65 89 954,25 -

•••• z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych

393 138,98 353 312,29 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

•••• z tytułu wynagrodzeń 288 455,06 260 943,89 -

•••• inne 31 986,45 25 677,39 -

••• Fundusze specjalne 119 418,76 117 646,76 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

142 737,91 32 209,20 -

••• Inne rozliczenia
międzyokresowe

142 737,91 32 309,20 -

•••• – długoterminowe 115 497,69 30 273,43 -

•••• – krótkoterminowe 27 240,22 1 935,77 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6



Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:

7 899 709,44 7 229 153,72 -

• Dotacje z Ministerstwa
Zdrowia na rezydentów

111 805,51 80 150,00 -

• Przychody netto ze
sprzedaży produktów

8 071 877,15 7 166 607,72 -

• Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)

-283 973,22 17 604,00 -

Koszty działalności
operacyjnej

7 760 332,93 6 167 285,30 -

• Amortyzacja 427 451,11 277 732,65 -

• Zużycie materiałów i
energii

853 928,13 797 327,73 -

• Usługi obce 756 118,57 689 053,01 -

• Podatki i opłaty, w tym: 22 000,37 17 377,07 -

• Wynagrodzenia 4 792 814,42 3 617 411,80 -

• Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczen
ia, w tym:

865 042,41 720 233,14 -

•• – emerytalne 382 882,13 301 845,45 -

• Pozostałe koszty
rodzajowe

42 977,92 48 149,90 -

Zysk (strata) ze
sprzedaży (A–B)

139 376,51 1 061 868,42 -

Pozostałe przychody
operacyjne

20 880,58 8 470,56 -

• Dotacje 5 989,69 1 935,77 -

• Inne przychody
operacyjne

14 890,89 6 534,79 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Pozostałe koszty
operacyjne

2 452,73 3 042,91 -

• Inne koszty operacyjne 2 452,73 3 042,91 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C+D–
E)

157 804,36 1 067 296,07 -

Przychody finansowe 23 290,99 31 352,05 -

• Odsetki, w tym: 23 290,99 31 352,05 -

Koszty finansowe 0,00 8 381,44 -

• Odsetki, w tym: 0,00 8 381,44 -

Zysk (strata) brutto (F
+G–H)

181 095,35 1 090 266,68 -

Podatek dochodowy 0,00 1 592,00 -

Zysk (strata) netto (I–J–
K)

181 095,35 1 088 674,68 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Dodatkowe informacje i objasnienia

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.docx

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Dodatkowe informacje di bilansu i rachunku zyskow i strat

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

TabPomocInforDodat_2019.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Analityczne sprawozdanie finansowe

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

analityczne_sprawozdanie2019.xls

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis informacja do bilansu

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacja_do_bilansu_2019.doc

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Sprawozdanie

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Sprawozdanie.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym
(zyskiem, stratą) brutto

Rok bieżący 181 095,35A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok poprzedni -

Wartość łączna 230 311,86

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

230 311,86

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

B. Przychody zwolnione
z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

C. Przychody
niepodlegające

Rok bieżący Wartość łączna 9,54
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z zysków kapitałowych -

z innych źródeł
przychodów

9,54

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

opodatkowaniu w roku
bieżącym, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 21,94

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

21,94

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

D. Przychody podlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 514 410,78

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

514 410,78

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania
przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 140 868,40

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

140 868,40

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

F. Koszty nieuznawane
za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 122 897,15

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

122 897,15

Wartość łączna -

G. Koszty uznawane
za koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym:

Rok poprzedni

z zysków kapitałowych -
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z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 25 857,52

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

25 857,52

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 457 320,40

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Rok bieżący 0,00J. Podstawa
opodatkowania podatkiem
dochodowym Rok poprzedni -

Rok bieżący 0,00K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni -
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