
  

WPROWADZENIE 
do sprawozdania finansowego za 2018 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, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000019670. 

Zakład wpisany jest także w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod  nr 

000000010196 księgi 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 2018 roku. 

 

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie zakładu.  

Sprawozdanie finansowe obejmuje: 

- bilans na dzień 31.12.2018r.; 

- rachunek zysków i strat za 2018 rok (wariant porównawczy); 

- zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.2018 r.; 

- rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2018 r.(metodą pośrednią); 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- informację dodatkową. 

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. Podlega badaniu i złożeniu w sądzie 

rejestrowym. Zatwierdzane jest przez Radę Powiatu w Lubaczowie nie później niż 6 miesięcy od 

dnia bilansowego. 

 

4. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 

31.12.2018 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn.zm., która 

określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce 

sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ustaleń 

wprowadzonych: 

 Zarządzeniem Nr 54/2018  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie  z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie dokumentacji 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 

 

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej                       

w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 miesięcy i dłużej). Zakład posiada 

nowoczesne obiekty spełniające wymogi unijne.  

SP ZOZ w Lubaczowie został zakwalifikowany do sieci szpitali I stopnia w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 

województwa podkarpackiego, co zapewnia finansowanie przez okres do 30 czerwca 2021 

roku. 

 

6. 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 

54/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. (ze zm.). 

 

7. Metody wyceny aktywów, pasywów, przychodów i kosztów: 

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia 

z uwzględnieniem umorzeń. 

  

Odpisów amortyzujących dokonuje się zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami. 

Jako podstawową stosuje się metodę liniowych odpisów, ze zwiększeniami i zmniejszeniami 

stawek na podstawie ich weryfikacji. 

 

Wyposażenie trwałe o wartości do 3 500,00 zł amortyzowane jest jednorazowo w koszty.  

 

Decyzją Dyrektora - pierwsze wyposażenie nowo uruchamianych obiektów szpitala może być 

amortyzowane w czasie, przyjmując np. 3-letni okres rozliczania w koszty. 

 

Środki trwałe w budowie dotyczą nakładów poniesionych na inwestycje rozpoczęte. 

Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty i z uwzględnieniem odpisów 

aktualizujących. 

Zapasy rzeczowe składników majątku obrotowego według cen zakupu stosując zasadę 

szczegółowej identyfikacji.  

Środki pieniężne i fundusze wg wartości nominalnej. 

Koszty po cenach zakupu materiałów, towarów i usług. 

 

8. Bilans SP ZOZ w Lubaczowie na 2018 rok zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 

67 540  731,70 zł. Wynik finansowy brutto (strata) wynosi 2 848 955,93 zł. Strata netto wynosi 

2 848 955,93 zł. 

 

 
Lubaczów, dnia 25.03.2019 r. 

 

 

 

                   Alina Huk                                                                          Stanisław Bury  

 
     ...........................................................                                  ............................................................... 

 
  (imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)                                         (imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki) 
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