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WPROWADZENIE 
do sprawozdania finansowego za 2010 rok 

 
1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, z siedzibą w Lubaczowie, ul. 
Adama Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów. 
                 REGON  000306667            NIP  793-14-00-573 
Wpis w Sądzie  Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
numerem KRS: 0000019670. 
Zakład wpisany jest takŜe jako publiczny zakład opieki zdrowotnej pod poz. nr 18-00282 w księdze 
rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Podkarpackiego. 
 
2. Działalność zakład rozpoczął 31 grudnia 1998 roku. 
Podstawowy przedmiot działalności stanowią usługi zdrowotne w zakresie lecznictwa 
stacjonarnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz pomocy doraźnej wykonywane 
na podstawie kontraktu podpisanego z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 
Czas trwania jest nieograniczony. 
 
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie zakładu.  
Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

- bilans na dzień 31.12.2010r.; 
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); 
- zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.2010r.; 
- rachunek przepływów pienięŜnych na 31.12.2010r.(metodą pośrednią); 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
- informację dodatkową. 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. Podlega badaniu, ogłaszaniu i złoŜeniu w 
sądzie rejestrowym. Zatwierdzane jest przez Radę Powiatu w Lubaczowie nie później niŜ 6 
miesięcy od dnia bilansowego. 
 
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej). Zakład posiada nowoczesne 
obiekty i jest w okresie zakończenia modernizacji finansowanej z budŜetu państwa. Zakład od 2002 
roku ponosi straty i nieterminowo spłaca swoje zobowiązania. Nie moŜe stanowić to podstawy do 
zaprzestania działalności, gdyŜ kontynuacja wykonywania usług medycznych w tego typu jednostce 
jest w regionie niezbędna i zgodna z celami jej powołania.  
 
5. Aktywa i pasywa w bilansie wyceniono według kwot nominalnych wynikających z faktur i 
innych dowodów, według metod określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z 
zakładową polityką rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ nr 14b/2002 z 
dnia 06.09.2002r. (ze zmianami). 
 
6. Bilans SP ZOZ za 2010 rok zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 81.115.875,93 zł. 

Wynik finansowy brutto (strata) wynosi 3.816.457,21 zł; Strata netto wynosi 3.870.663,21 zł. 
 
Lubaczów, dnia 21.03.2011 
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