- Projekt Uchwała Nr XLVII/ /2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 i podziału
zysku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu l.”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó n. zm.), w zwi zku z art. 53 ust.1
ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76
poz. 694 z pó n. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó n. zm.)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co nast puje :
§1
Zatwierdza si roczne sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazw „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu l.”, zbadane przez firm
SIMAR Ltd sp. z o.o. ul. Smolna 25, 44-200 Rybnik, powołan do badania gospodarki
finansowej Zakładu Uchwał Nr XL/471/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
24 listopada 2005 roku.
§2
Zysk bilansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu l. w wysoko ci 70 462,24 zł
przeznacza si na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§3
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu.
§4
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr XLVII/........../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 i podziału
zysku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu l.”.
W my l art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci (tekst jednolity Dz.
U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z pó n. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzaj cy, nie pó niej ni 6 miesi cy od dnia bilansowego.
Rada Powiatu Wodzisławskiego Uchwał Nr XL/471/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku
powołała firm „SIMAR” Ltd Sp. z o. o. w Rybniku przy ul. Smolnej 25 do badania sprawozdania
finansowego Zespołu.
Zgodnie z opini biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Zespołu obejmuj ce dane
liczbowe i obja nienia słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej
i finansowej badanego Zespołu na dzie 31 grudnia 2005 roku, jak te osi gni tego wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1.01.2005r. do 31.12.2005r.,
b) sporz dzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre lonymi w powołanej
wy ej ustawie zasadami (polityk ) rachunkowo ci oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksi g rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływaj cymi na tre

sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Zespołu.
Ustalono, e opracowana przez jednostk dokumentacja przyj tych zasad rachunkowo ci spełnia
wymogi ustawy o rachunkowo ci. Operacje gospodarcze s dokumentowane w sposób kompletny
i przejrzysty. Ksi gi rachunkowe zostały prawidłowo otwarte. Składniki aktywów i pasywów oraz
pozycje kształtuj ce wynik na działalno ci gospodarczej zostały uj te w sposób rzetelny, kompletny
i prawidłowy.
Ksi gi rachunkowe s prowadzone w systemie komputerowym i odpowiadaj wymogom przepisów
w zakresie prowadzenia ksi g przy pomocy komputera. Ksi gi rachunkowe oraz dokumentacja
finansowo-ksi gowa

s

przechowywane

zgodnie

z

postanowieniami

rozdziału

8

ustawy

o rachunkowo ci. Wyniki badania ksi g rachunkowych i dowodów ksi gowych stanowi cych
podstaw zapisów w nich pozwalaj uzna je za ogólnie spełniaj ce warunek rzetelno ci, bezbł dno ci
i sprawdzalno ci.
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu

l skim bilans sporz dzony na dzie

31 grudnia 2005r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 12 979 150,16 zł, natomiast za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysoko ci

70 462,24 zł. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2005r. do 31.12.2005r.
wykazuje zwi kszenie funduszu własnego o 2 167 908,58 zł. Sprawozdanie z przepływu rodków
pieni nych wykazuje zmniejszenie stanu rodków netto za okres od 1.01.2005r. do 31.12.2005r.
o kwot 606 318,53 zł.
Kapitały badanej jednostki uj te w sprawozdaniu finansowym wynosz :
(w tys. zł)
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Wynik - strata z lat ubiegłych
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- 1 921

70

- 2 615

- 447

Razem

17,1

Za rok obrotowy SP ZOZ Wodzisław l. osi gn ł zysk netto w wysoko ci 70 462,24 zł.
Wynik finansowy Zespołu ustalony został prawidłowo i wynika z wyliczenia:
Wyszczególnienie

Warto

w zł

Przychody ogółem

29 562 911,50

Koszty ogółem

29 491 828,26

Wynik finansowy brutto - zysk

71 083,24

Podatek dochodowy od osób prawnych

621,00
70 462,24

Wynik finansowy netto - zysk

Wskutek korekty zmniejszaj cej wysoko
przeci tnych wynagrodze

naliczenia w latach ubiegłych rezerwy na wzrost

w ramach tzw. „ustawy 203” oraz otrzymanych darowizn rodków

trwałych zwi kszyły si fundusze własne Zakładu o 82,9%. Fundusz zało ycielski wzrósł w roku
2005 o kwot 718 768,69 zł. Niemniej w dalszym ci gu na koniec roku badanego nadal fundusze
własne stanowi kwot ujemn (-447 tys. zł).
W badanym roku osi gni ta sprzeda usług medycznych i innych wyniosła 29 020 tys. zł i jest
wi ksza w porównaniu do roku 2004 o 3,9 %.
W wyniku osi gni tego zysku dodatnio przedstawiaj si wska niki rentowno ci, niemniej ich poziom
jest bardzo niski.
Równie

wska niki

bie cej

płynno ci

do roku 2004 i tak : obni yła si płynno

finansowej

s

mniej

korzystne

w

porównaniu

finansowa (0,9), wydłu ył si okres inkasa nale no ci

w dniach z 31 dni do 36 dni w roku badanym, jak równie cykl spłaty zobowi za z 21 dni do 25 dni
w roku badanym.

Stosownie do postanowie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowo ci kierownik jednostki składa
w s dzie prowadz cym rejestr samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej m.in. uchwał
organu zatwierdzaj cego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty.
Zgodnie z opini biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wodzisławiu

l. jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowo ci, a zawarte w nim

informacje zgodne s z danymi sprawozdania finansowego. Nie stwierdzono przypadku naruszenia
prawa podatkowego, celnego lub statutu Zespołu.
W zwi zku z powy szym proponuje si Radzie Powiatu Wodzisławskiego zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu

l., z równoczesnym

przeznaczeniem zysku osi gni tego przez Zakład na pokrycie straty z lat ubiegłych (art. 69
ust. 1 ustawy).

Inspektor pełni cy obowi zki
Naczelnika Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej
/-/ Iwona Koczy

