-Projekt-

Uchwała Nr XXXV/....../2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76
poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, zbadane przez
biegłego rewidenta tj. Panią ElŜbietę Kuśmierz prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą „EL-PLUS” Biuro Rewizyjno-Konsultingowe, wybraną do badania gospodarki
finansowej Zakładu Uchwałą Nr XXVII/333/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
27 listopada 2008 roku.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXV/....../2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie :

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”.

Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) roczne
sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający,
nie później niŜ 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe badane jest przez biegłego
rewidenta. Uchwałą Nr XXVII/333/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku Rada Powiatu
Wodzisławskiego

wybrała

firmę

„EL-PLUS”

Biuro

Rewizyjno-Konsultingowe

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Goduli 13 do badania sprawozdania finansowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.
Na sprawozdanie finansowe składają się następujące dokumenty:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 17 603 955,75 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12.2008
roku wykazuje zysk netto w wysokości 1 630 017,25 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy
od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujący wzrost kapitału własnego
o kwotę 2 920 174,17 zł,
5) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1.01.2008 roku
do 31.12.2008 roku wykazujący wzrost stanu środków pienięŜnych o kwotę
1 079 912,95 zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zgodnie z opinią biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Zespołu obejmujące dane
liczbowe i objaśnienia słowne:
1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

majątkowej i finansowej badanego Zespołu na dzień 31.12.2008r., jak teŜ jego wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.,
2) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi

w powołanej wyŜej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,

3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu jednostki.
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania
finansowego, są z nim zgodne.
Jak wynika z raportu biegłego rewidenta ZOZ Wodzisław Śląski posiada dokumentację
opisującą zasady (politykę) rachunkowości, które są zgodne z ustawą z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki
i odzwierciedlają przebieg operacji gospodarczych w sposób udokumentowany oraz przy
zachowaniu obowiązujących zasad rachunkowości.
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim bilans sporządzony na dzień
31.12.2008r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 603 955,75 zł, natomiast
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto
w wysokości 1 630 017,25 zł.

Wynik finansowy Zespołu za rok 2008 ustalony został prawidłowo i wynika z wyliczenia:

Wyszczególnienie

Wartość w zł
2007r.

2008r.

Przychody ogółem

34 808 467,36

43 954 250,85

Koszty ogółem

35 887 761,05

42 256 087,60

Wynik finansowy brutto

-1 079 293,69

1 698 163,25

33 848,00

68 146

-1 113 141,69

1 630 017,25

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik finansowy netto

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe większość
wskaźników rentowności za 2008r. w porównaniu do 2007r. uległo poprawie.
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w 2008 roku przychody netto
ze sprzedaŜy wzrosły o 25,08%. Przyczyniło się to w znacznej mierze do osiągnięcia zysku.
PodwyŜszeniu o 19,06% uległy koszty operacyjne, jednak w analizowanym okresie koszty
rosły wolniej niŜ przychody.

Wskaźniki płynności finansowej w porównaniu do roku 2007 uległy poprawie i tak:
• wskaźnik bieŜącej płynności z 0,62 do 0,83%,
• wskaźnik płynności szybkiej z 0,55 do 0,79%,
• wskaźnik wypłacalności z 0,04 do 0,15%.

Pogorszeniu uległ wskaźnik rotacji naleŜności. Wskaźnik przeciętnego czasu
rozliczania naleŜności wynosił w 2008 roku 35 dni, zaś w roku ubiegłym wyniósł 32 dni.
Przeciętny cykl rozliczenia zobowiązań wyniósł 24 dni, a rok wcześniej przeciętnie co 26 dni.
Zapasy odnawiane były w roku 2008 przeciętnie co 3 dni, natomiast cykl finansowania
kształtował się na poziomie 13 dni, zaś w roku 2007 wynosił 10 dni.
Kapitały własne finansują 11,71% majątku jednostki. Finansowanie to uległo
wzrostowi w stosunku do poprzednich analizowanych okresów, jednak w dalszym ciągu
wskaźniki finansowania wykazują wartości niskie. Poprawie ulegają wskaźniki ogólnego
zadłuŜenia, co jest wynikiem zrealizowania w badanym okresie dodatniego wyniku
finansowego oraz zwiększenia kapitału zakładu.
W roku 2008 wzrosła wartość majątku ogółem w stosunku do roku poprzedniego
o 47,43%. Zwiększeniu uległy aktywa trwałe o kwotę 2 082 229,94zł, co stanowi ich przyrost
o 25,51%. Wzrost ten głównie dotyczy budynków i budowli oraz innych środków trwałych.
Aktywa obrotowe wzrosły o 94,78% w stosunku do roku poprzedniego tj. o 3 581 529,00 zł.
Fundusze własne jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym
wynoszą (w tys. zł):
L.p

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Fundusz załoŜycielski

2.

Fundusz zakładu

3.

Wynik-strata z lat ubiegłych

4.

Wynik finansowy netto

31.12.2006r.

31.12.2008r.

31.12.2007r.

7 648

8 828

10 118

-

-

-

-7 648

-8 574

-9 687

-926

-1 113

1 630

-926

-859

2 061

Fundusz własny na dzień 31.12.
5.

Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz informacja dodatkowa, spełniają wymagania określone w art. 45 ust. 2 pkt 3
oraz załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości, są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg
rachunkowych. Wskazane informacje przedstawiono w sposób wyczerpujący.
Mając na uwadze powyŜsze proponuje się Radzie Powiatu Wodzisławskiego
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim zgodnie z sentencją przedłoŜonego projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej
/…/ mgr Iwona Koczy

