WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce
(SP ZOZ-MOZ) z siedzibą w Zielonce, ul. Mickiewicza 18.
2. SP ZOZ-MOZ od roku 2000 jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000161809 oraz w Rejestrze Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 14-00130.
3. Organem założycielskim SP ZOZ-MOZ jest Rada Miasta Zielonka.
4. Przedmiot działalności - usługi medyczne.
5. Okres objęty sprawozdaniem: roczne sprawozdanie finansowe od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
6. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek gospodarczych sporządzających samodzielnie
sprawozdania finansowe.
7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności,
które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę
działalności.
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
I.
Wyjaśnienia do bilansu
1. Grunty są własnością gminy i zostały przekazane SP ZOZ MOZ w Zielonce wraz z budynkiem w 2001 r.
Wartość gruntów została ujęta w kapitale założycielskim.
2. Nieamortyzowane przez jednostkę środki trwałe nie występują.
3. Rezerwy w jednostce nie występują.
4. Wykazane w bilansie zobowiązania krótkoterminowe powstały w roku 2012 i ich okres spłaty wynosi
do 1 roku.
5. Jednostka tworzy jeden fundusz specjalny tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz
jest tworzony zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia
4 marca 1994 r. Odpisy na poczet funduszu są w wysokości nie większej niż odpisy podstawowe.
6. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
7. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,
także wekslowe nie występują.
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to wartość ubezpieczenia zawartego w 2012 r.,
które dotyczy roku 2013.
9. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2012 r poz 742) dokonano jednorazowego przeniesienia
na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części
wartości początkowej aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła
przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski SP ZOZ.
II.
Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat
1. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i w nim podano koszty
rodzajowe.
2. Przychody ze sprzedaży jednostka uzyskuje z następujących źródeł:
- świadczenia usług medycznych na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- świadczenie odpłatnych usług medycznych (m.in. szczepienia, diagnostyka)

7

v

