
 

 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok 

 

 

I.  
 

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT  oraz środki trwałe w 

budowie zawierają zał. Nr 1 i 2 (wg wartości netto – zał. Nr 3). 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wprowadzonych do ewidencji środków 

trwałych na 01.01.2002 r wynosi 1.530,00 zł ( 0,17ha ) 

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie 

umowy użyczenia wynosi   0 

4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu 

założycielskiego , funduszu zakładu zawiera załącznik nr 4..   

5. Zysk za 2018 rok kierownik zakładu zamierza zwiększyć wartość  funduszu zakładowego. 

6. Jednostka w ciągu roku obrotowego nie tworzyła żadnych rezerw. 

7. W roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. 

8. SP ZOZ Gminy Przyłęk nie posiada zobowiązań długoterminowych. 

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych. 

 

 

Tytuły Stan na początek roku 

obrotowego 2018 

Stan na koniec roku 

obrotowego 2017 

 

1. Ubezpieczenia  

2. ubezpieczenie 

budynków 

3. rozliczenie materiałów 

na 2017 rok 

4. UBEZ.SAMOCH. 

 

                  2 507,00 

                     141,57 

 

                 6461,44 

 

                    522,36 

 

               4 393,00 

               1 234,00 

 

               8 632,96        

                

                  568,76 

 

Razem 

 

 

                9 632,37 

 

             14 828,72 

 

 

 

10. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 

11. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.. 

 

 

 

 

 



 

II. 

 

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży 

   a) sprzedaż na kraj 

   b) Struktura sprzedaży : 

       

Lp Wyszczególnienie Kwota % 

1 Kontrakty z Narodowym Funduszem 

Zdrowia 

W tym: 

 

1 748 235,00 

 

     96,41 

 Opieka Podstawowa 1 411 256,91  

 Stomatologia            236 617,15  

 Poradnia Uzależnienia              41 068,27  

 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza              59 292,67  

2 Płatne usługi medyczne dla ludności 

(  badania pracowników, usługi ponad 

standardowe w stomatologii, inne 

badania, itp.) 

 

            65 027,64 

 

        3,59 

  

OGÓŁEM SPRZEDAŻ USŁUG 

 

1 813 262,64 

 

100,00 

 

 

2. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe. 

3. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

4. Nie wystąpiła działalność zaniechana w ciągu roku obrotowego. 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 5. 

6. Dane o kosztach rodzajowych 

    SP ZOZ Gminy Przyłęk sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.   

    Dane o kosztach rodzajowych są zatem wykazane w rachunku zysków i strat. 

     7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa    

         trwałe - załącznik nr 6. 

     8. W roku obrotowym nie wystąpiły straty ani zyski nadzwyczajne i w związku z tym nie   

wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

 

III.  

SP ZOZ Gminy Przyłęk  nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 

 

 IV. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 7 

 

   V.  

 

1. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego 

2. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu 

finansowym.  



3. Nie dokonano w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywarłyby 

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

 

 

VI. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.  

       Jednostka zakłada kontynuowanie działalności i obecnie nie ma niepewności co do jej   

        kontynuowania. 

 

VII. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej,  

         finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  

 

         Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z naszą jednostką kontrakty na 2019 rok . W 

2018 roku sytuacja majątkowa SP ZOZ utrzymała się w tendencji wzrostowej i zakończyła 

się zyskiem w wysokości46 804,20 zł.. Prognozowana sytuacja na rok 2019 może utrzymać 

się w tendencji spadkowej powodem tego będzie wypłata dwóch odpraw emerytalnych. 
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