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        Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XLIV/224/10 

Rady Gminy Kodrąb  

        z dnia 30 czerwca 2010r. 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

ul. 22 Lipca 25, 97-512 Kodrąb 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA ROK OBROTOWY 2009 

1. Przedmiotem podstawowej działalności zakładu w roku obrotowym było świadczenie 

usług z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności: 

- działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w ramach zawartego kontraktu na usługi medyczne, 

- świadczenie usług z zakresu stomatologii finansowanej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach zawartego kontraktu, 

- świadczenie usług z zakresu ginekologii finansowanej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach zawartego kontraktu. 

2. Zakład zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia,  

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000238479 z dnia 26.01.2007r. 

3. Organem Założycielskim jest Gmina Kodrąb. 

4. Zakład zarejestrowany jest w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody 

Łódzkiego – Księga Rejestrowa nr 10-01380. 

5. Jednostka rozpoczęła działalność 01.10.2005r., działalność prowadzona jest  

w dwóch jednostkach organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia  

w Kodrębie oraz w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Dmeninie. 

6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dla w/w jednostek 

organizacyjnych i obejmuje rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości 

dalszej kontynuacji działalności gospodarczej przez zakład, przez co najmniej 12 

kolejnych miesięcy, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z 

ustawą o rachunkowości. 
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8. Zakład sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według 

zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że w zakresie  

w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru: 

- wartość początkową środków trwałych wykazano wg cen nabycia (zakupu) 

pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, 

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  

o wartości powyżej 3.500,00 zł zakład stosuje stawki określone w Ustawie  

o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest 

równa lub niższa od 3.500,00zł, są odpisywane jednorazowo w koszty po ich wydaniu 

do używania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, 

- należności wyceniane zostają w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności, 

- środki pieniężne wyceniono wg wartości nominalnej, 

- zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, 

- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. 

10. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są 

zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku. 

11. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z 

ich treścią ekonomiczną. 

12. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 

zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 

wyceny. 

13. Wartość leków i materiałów medycznych wydanych do gabinetów, a nie zużytych na 

dzień bilansowy wykazuje się w bilansie (na podstawie spisu z natury). 

 

II.BILANS 

III. RACUNEK ZYSKÓW I STRAT 

IV. DODATKOWA INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA 


