-Projekt-

Uchwała Nr XVIII/…./2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

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 2009r. Nr 152
poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 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 Rydułtowach” wykazujące zysk netto
w wysokości 1 571 419,10 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy
czterysta dziewiętnaście zł 10/100).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XVIII/…./2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie :

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 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 zostało zbadane przez biegłego
rewidenta tj. firmę „SIMAR Ltd.” sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Smolnej 25,
zgodnie z wymogami ww. ustawy.
Zgodnie z przedłoŜonymi dokumentami:
1) bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach sporządzony na dzień 31.12.2011r. po
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 005 605,24 zł,
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazuje zysk
netto w wysokości 1 571 419,10 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do
31.12.2011r. wykazuje zwiększenie funduszu własnego o kwotę 1 571 419,10 zł,
4) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
wykazuje zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 325 261,00 zł.
W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe SP ZOZ-u w Rydułtowach:
1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Zakładu na dzień 31.12.2011r., jak teŜ jego wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1.01.2011r. – 31.12.2011r.,
2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu zakładu.
Z bilansu porównawczego wynika, iŜ aktywa trwałe Zespołu stanowią 54,6% całego
majątku. Widoczny jest ponadto spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych
o 859 tys. zł, tj. o 12,5% w stosunku do roku 2010.

Jest to rezultat nadwyŜki postępującego starzenia się środków trwałych nad nakładami
inwestycyjnymi. Aktualna, narastająca wartość umorzenia jako zuŜycia tych środków wynosi
77,7% ich wartości początkowej.
W grupie majątku obrotowego odnotowano spadek o 690 tys. zł (tj. 12,1% w stosunku do
roku 2010), który dotyczy głównie stanu naleŜności krótkoterminowych.
Biegły rewident zwrócił takŜe uwagę na fakt, iŜ od 2009r. Zakład tworzy rezerwy na
odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W roku 2011 stan rezerw uległ zmniejszeniu
o 106 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2010 zmalał stan zobowiązań krótkoterminowych
o 3 014 tys. zł tj. o 26,4% głównie z tytułu kredytów bankowych (756 tys. zł), zobowiązań
z tytułu dostaw (1 917 tys. zł), składek ubezpieczeń społecznych (173 tys. zł) i podatków.
Wynik finansowy netto roku obrotowego – zysk w wysokości 1 571 419,10 zł
w opinii biegłego rewidenta ustalony został na podstawie prawidłowych zdarzeń
gospodarczych, ujętych w rzetelnych księgach rachunkowych i jest zgodny z wynikiem
finansowym figurującym w rachunku zysków i strat.

Wynik finansowy Zespołu w latach 2008-2011 przedstawia następująca tabela:
Wyszczególnienie

Wartość w zł
2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

Przychody ogółem

36 051 226,92

35 579 515,25

37 416 661,02

39 677 091,96

Koszty ogółem

33 911 314,61

36 820 888,26

38 239 790,61

37 969 831,86

2 139 912,31

-1 241 373,01

-823 129,59

1 707 260,10

69 760,00

37 701,00

94 319,00

2 070 152,31

-1 279 074,01

-917 448,59

Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Wynik finansowy netto

135 841,00
1 571 419,10

Zgodnie z raportem biegłego rewidenta – zysk wynika głównie z następujących
działalności:
1) Na sprzedaŜy podstawowej poniesiono stratę w wysokości 2 551 tys. zł. Jest ona wyŜsza
w porównaniu do roku 2010 o 564 tys. zł tj. o 28,4%. Poziom kosztów wyniósł w roku
badanym 107,3%, natomiast w roku poprzednim 105,6%.
2) Sytuację poprawił osiągnięty zysk na pozostałej działalności w wysokości 3 083 tys. zł
oraz działalności finansowej w kwocie 1 184 tys. zł, co jest wynikiem przekazania
Zakładowi przez NFZ zwrotu kosztów poniesionych w latach 2001-2002 na podwyŜki
wynagrodzeń pracownikom, wynikających z realizacji tzw. „ustawy 203”. Łącznie
otrzymano z tego tytułu kwotę 3 941 tys. zł. Kwota ta zadecydowała o osiągniętym zysku
w roku badanym.

Osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, Ŝe wskaźniki rentowności za ten okres
przyjmują wartość dodatnią. W 2011r. znacznie poprawił się wskaźnik rentowności majątku
(14,27%) oraz wskaźnik rentowności netto (3,96%) stwarzając tym samym lepszą sytuację
finansową Zakładu.
Wskaźniki płynności finansowej są bardzo niskie i wskazują na występowanie
w jednostce istotnych problemów z wypłacalnością i obsługą bieŜącego zadłuŜenia. NaleŜy
jednak zwrócić uwagę na korzystny wskaźnik produktywności aktywów wynoszący 3,18,
który wskazuje, Ŝe 1 zł zaangaŜowanego majątku przyniósł 3,18 zł przychodu, co wskazuje na
niską majątkochłonność przypadającą na poziom osiągniętej sprzedaŜy.

Kształtowanie się wartości funduszu własnego przedstawia tabela:
Wartość w tys. zł
L.p.

Wyszczególnienie

31.12.2008r.

31.12.2009r.

31.12.2010r.

31.12.2011r.

Fundusz
1.

załoŜycielski/podstawowy

6 095

6 068

6 876

6 876

2.

Strata z lat ubiegłych

-5 079

-5 634

-7 637

- 8 555

3.

Wynik finansowy netto

2 070

-1 279

-917

1 571

4.

Fundusz własny

3 086

-845

-1 678

- 107

Fundusz podstawowy w badanym okresie nie uległ Ŝadnym zmianom w porównaniu
do roku 2010.
Odnosząc się do kwestii zdolności jednostki do kontynuowania działalności w roku
2012 (w niezmienionym istotnie zakresie) biegły rewident stwierdził, iŜ pomimo
występujących odchyleń aktualna sytuacja jednostki nie wskazuje na zagroŜenia dla
kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym.

Mając na uwadze powyŜsze proponuje się Radzie Powiatu Wodzisławskiego
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
zgodnie z sentencją przedłoŜonego projektu uchwały.
NACZELNIK WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej
/-/ mgr Iwona Koczy

