
Uchwała Nr  

Rady Powiatu Wołomińskiego 

                                         z dnia  

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala 

Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy                               

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)               

oraz  § 4 ust. 3 Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ - Rada Powiatu uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpitala Powiatowego  

w Wołominie zawierające: 

1). bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący sumę bilansową po stronie 

aktywów i pasywów w kwocie 53 966 269,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony  

dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych); 

2). rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

wykazujący stratę netto w kwocie 1 888 584,62 zł (słownie: jeden milion  

osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa 

grosze); 

3). zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzone za rok 2014 wykazujące 

zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1 888 584,62 zł (słownie: jeden milion  

osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa 

grosze); 

4). rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2014 r. wykazujący zmniejszenie 

stanu środków pieniężnych o kwotę 515 937,96 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy  

dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);  

5). informację dodatkową i objaśnienia. 



 

 

§ 2 

 

Ujemny wynik finansowy w kwocie 1 888 584,62 zł (słownie: jeden milion osiemset 

osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery  złote sześćdziesiąt dwa grosze) 

zostanie pokryty przez Szpital Powiatowy w Wołominie SZPZOZ we własnym zakresie. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Szpitala 

Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

                                                                                    Rady Powiatu Wołomińskiego 

 

Janusz Werczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

Rada Powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia sprawozdania finansowego za dany 

rok obrotowy Szpitala Powiatowego- SZPZOZ w Wołominie. 

Sprawozdanie finansowe Szpitala zostało zbadane przez BILANS-REWID-STANDARD 

Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Warszawie, ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa. 

Zdaniem biegłego sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 

a) Przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej jednostki na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za okres 

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., 

b) Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 

i postanowieniami statutu jednostki. 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 

finansowego biegły informuje o następujących faktach: 

1. Nierozliczone straty netto łącznie ze startą netto za 2014 r. wynoszą na 31.12.2014 r. 

36 345 136,28 zł. 

2. Badana jednostka ma ograniczoną płynność finansową. Do dnia 30.04.2015 r. nie są 

zapłacone zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 1 856 015,52 zł widniejące  

w bilansie na 31.12.2014 r. Zobowiązania te są przeterminowane. Przyczyną nie 

płacenia jest brak środków finansowych. 

3. Za wydanie części usług poza kontraktem dla NFZ roszczenie wynosi 3 419 280,61 zł 

i zostało skierowane do Sądu. Do dnia badania brak jest prawomocnego wyroku 

sądowego. Roszczenie to nie jest rozliczone, a badana jednostka nie utworzyła odpisu 

aktualizującego na 31.12.2014 r. 

 

 

 

 

 

 


