UCHWAŁA NR XVII/138/16
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za
2015 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890), w związku z art. 121 ust. 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 i poz. 1290 oraz z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz.
1138, poz. 1146, poz. 1491 i poz. 1626) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po dokonanej analizie, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Sędziejowicach za 2015 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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INT,ORMACJADODATKOWA
DO BILA|ISU I RACHI]NKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 3t.!2.20l5 r
GMII{NEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH

Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września1994 r. o
rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz 330 ) Gminny OśrodekZdrowia w
Sędziejowicach składa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2015

dodatkową informacje o poniższej treści:
Gminny Ośrodek Zdtowia w Sędziejowicach, jako samodzielna publiczna
jednostka zacz$ dzińalnośćod 01.01.1999 r. wpisany do rejestru sądowego pod
nr 0000033929.
Organem załoĄcielskim jest Rada Gminy Sędziejowice.
Działalnośćswoją prowadzi w oparciu o statut GOZ Sędziejowice.
GOZ posiada nadany ptzez Urząd Statystyczny w Sieradzu nr ewidencji
statystycznej - Regon 730148499 i symbol rodzaju podstawowej działalności
wgPKD 85I2Zi EKD 8512.
Decyzją Urzędu Skarbowego w Łasku nadano numer identyfikacji podatkowej
NIP 831_145-09-56.
Przedmiotem działalnościjest udzielanie społeczeństwu w przewńającej mierze
Gminy Sędziejowice bezpłatnych usług medycznych, przez OśrodekZdrowia w
Sędziejowicach i Marzeninie.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do31.12.20|5 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zŃożeniu kontynuacji
działalnościusfugowej w przyszłości.
Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust.3 pkt. 4 i ust 5, art. 10 ust.l pkt.Z o
rachunkowości ustala się następujące zakładowe wyceny akłwów i pasywów
do stosowania w sposób ciągĘ w okresie wieloletnim , nie rzadziej niż na
koniec roku obrotowego i na kazdy inny dzień bilansowy.
Srodki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen
nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzenia,
Należnościi zobowiązania wycenione są w kwotach wymagających
zapłaty.
Inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia.
Amortyzacja liczona jest metoda liniową.
Srodki trwałe w bilansie wykazane są wg wartości netto i stanowią wartość
85.420,97 ń.

-
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Wartośćbrutto środków trwĄch czyli wg cen nabycia stanowi kwotę
316.656,27 ń.
DoĘchczasowe umorzenie wynosi 23I.23 5,30ń.
Wartościniematerialne i prawne w bilansie nie występują zlwagi na całkowite
umorzenie. Wartośó ich nabycia stanowi kwotę 8.420,44 ń,,
umorzenie 8.420,44 zł,
Naleźnościkrótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią kwotę 163.550,67ń,
i są należnościamiw okresie wymagalności zapłaĘ, i nie są naleznościami
przeterminowanymi. Na należnościte składają się :
naleźnościod
163.550,67zł.

NFZ

-

Inwestycje krótkoterminowe, jako środki pieniężne na rachunku bankowym
stanowią kwotę bilansową 338 542,61 zł. Na kwotę tę składają się
L85 693,51ń.
- środkina rachunku
- inne środki
t52 849,10 ń.
Kapitał własny @Z w bilansie wykazany jest w kwocie 5 59,25 6,47 ń. i składa

bankowym
pieniężne

się

;

założycielski
zakładu
za20l5r.

- Kapitał
- Kapitał

-Zysk

30.055,58 zł.
452 621,,09 zł.

76579,80ń.

Zobowiyaria krótkoterminowe w bilansie stanowią lolroĘ 28 257,78 ń,
i składają się z;

- Zobowivań

z tyt. dostaw i

usług

28 258,78

ń.

Zobowiyańa są w okresie wymagalności zapłaĘ i nie są zobowiązarialni
przeterminowanymi. GOZ nie posiada naleźnościari zobowięń warunkowych
ani udzielonych poręczeń i gwarancji.

i

WpĘwy ze sprzedaĘ usług wykazane w rachunku zysków
kwotę 1 612976,31, ń.

strat stanowią

Jest to kwota za wystawione rachunki do Narodowego Funduszu Zdrowia za
świadczone usługi wg stawek zawaĘch w umowie z Funduszem Zdrowia
pomnożonych przezliczbę pacjentów zarejestrowanych do lekarzy w Ośrodku
Zdrowia w Sędziejowicach i Marzeninie.
Przychody finansowe, operacyjne (uzyskane odsetki)
2.223,3| zł.
stanowią
1.6|5.199,62zł.
Ogołem prrychody w GOZ w 20l5r. stanowią

kwotę

kwotę

poniesione w związktl
8. 57 0,2lzł. z tego:

Kosźy rodzajowe, cryIi kos*y
działalnościąstanowią kwotę

- koszĘ amoĘzacji
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82.895,90 ń.
371.321,08 zł.
851.706,45 zł.
l77. 471,85 ń.
17.534,36 zł.

- zutżycie materiałów i energii elekt. i ciepł,
- usfugi obce w tym medyczne
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia i irrne świadczenia
- pozostałe kosźy (delegacje ,ryczńty )

49,6I ń.

Koszty operacyjne

Kosźy finansowe

Ogółem koszty w rachunku zysków i strat stanowią kwotę l. 538 619,82 zł.
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat stanowią
kwotę
1,6|5.199,62 ń.
Zysk bilansowy
76.579,80 ń.

Zysk bilansowy jest zyskiem netto. GOZ zwolniony jest

z

podatku
dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowlm od osób prawnych.
Zgodnie z ustawą zdnia15.04.20ll r. o działalnościIeczniczej Dz.U z20|5r,
poz. 6l8 art. 57 ust l pk l. zyskza rok 2015 zwięksry fundusz zaŁJńu.
Zatrudnienie nadzień3l.12.2015 r. wynosi 16 osób.
W sprawozdaniu finansowym za 20l5r. nie wystąpiły znaczące zdarzenia
finansowe doĘczące lat ubiegłych ani takie , kórych nie ujęto do sprawozdania.

Sędziejowice 02 marzec 201 6 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
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