
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018rok 

 
1. Nazwa jednostki i siedziba: SPZOZ Gminy Przyłęk 

2. Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne 

3. Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

4. Sąd rejestrowy i nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XXI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS 0000163560 

5. Czas działania jednostki: nieograniczony 

6. Okres sprawozdawczy: 1.01.2018 r – 31.12.2018 r. 

7. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuacji działania jednostki w okresie dłuższym niż 1 rok. 

 

 

8. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym,  

       że: 

 

1) Środki trwałe  

     Środki trwałe o wartości do 3500 zł i okresie użytkowania powyżej  

roku traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty 

zużycia materiałów i objęte są ewidencją ilościową wg 

użytkowników  

                                 2)  Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i  

      prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki  

      przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  

 

3) Stany i rozchody materiałów i towarów  wycenia się w cenie zakupu  

netto. Koszty zakupu materiałów i towarów  

są  odpisywane w miesiącu ich poniesienia ( lub są rozliczane w 

stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów).          

4) Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów – na 

kontach zespołu 4, ze szczegółowością określoną do poszczególnych 

kont tego zespołu. Konta analityczne do zespołu 4 są prowadzone w 

taki sposób, aby były zastosowane przepisy rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998r w sprawie 

szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1998 Nr 164 poz. 1194).. 

5) Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej 

zapłaty, z zachowaniem ostrożności.  

 

 

6) Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. W roku 

obrotowym, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe nie 

wystąpiły zobowiązania przedawnione i umorzone. 

7) Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie wariant 

porównawczy rachunku zysków i strat. 

8) SP ZOZ Gminy Przyłęk stosuje przepisy Ustawy o zamówieniach  

Publicznych. 

 

Sporządził:                                           Miejsce i data:                                          Zatwierdził: 

T.KUSTRA 

                         Przyłęk: 27-03-2019r.                             T.WÓJTOWICZ 

 

 


