Uchwała Nr XXXVI/518/13
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29maj 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2012r.
do 31.12.2012 r.

Na podstawie:
− art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 322 i 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.
poz. 153 i 567),
− 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., na które
składa się:
1)
Bilans na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
17 524 909,85 złotych (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące
dziewięćset dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
2)
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, który wykazuje zysk netto
w wysokości 8 183,25 złotych (słownie: osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote
i dwadzieścia pięć groszy), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
3)
Informacja dodatkowa, stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2.
Wynik finansowy zysk netto w wysokości 8 183,25 złotych (słownie: osiem tysięcy
sto osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) zostanie przeznaczony na zwiększenie
Funduszu Zakładu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupsku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie.
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 2013 roku o rachunkowości sprawozdanie
finansowe Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada Miejska w Słupsku. Powyższe jest
zgodne z art. 121 ust 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej, gdzie nadzór nad zakładem sprawuje podmiot, który utworzył zakład.
Sprawozdanie z realizacji budżetu SPMZOZ w Słupsku za 2012 rok podlegało badaniu przez
biegłego rewidenta. Opinie i raport z badania sprawozdanie finansowego przedstawiła firma
AUXILIUM AUDYT Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50.
Biorąc pod uwagę stan majątkowo - finansowy na dzień 31.12.2012 roku i inne ustalenia
dokonane w trakcie badania spraw finansowego
Biegły nie stwierdził
zagrożeń
w kontynuowaniu działalności w okresie następnym po roku badanym.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Przedstawione przez SPMZOZ w Słupsku, sprawozdanie finansowe zawiera:
bilans na dzień 31.12.2012 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 oraz informację
dodatkową, na którą składają się wprowadzenie do sprawozdania, zestawienie zmian
w kapitale własnym za rok 2012, rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012
oraz dodatkowa informacja i objaśnienia.
Zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 30 stycznia 2013 roku
o rachunkowości, sprawozdanie finansowe przed zatwierdzeniem podlega badaniu.
Według opinii niezależnego biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie obejmuje dane
liczbowe i objaśnienia słowne, które:
1)
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Zakładu na dzień 31.12.2012 r., jak też jego wyniku finansowego
za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;
2)
zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
3)
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Zakładu.
Biorąc pod uwagę stan majątkowo-finansowy na dzień 31.12.2012 r. i inne ustalenia
dokonane w trakcie badania sprawozdania finansowego, niezależny biegły rewident stwierdził
brak zagrożeń, co jednocześnie oznacza możliwość kontynuowania działalności Zakładu
w okresie następnym po roku badanym.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Sprawozdanie za rok poprzedzający otrzymało opinię bez zastrzeżeń i zostało
zatwierdzone w dniu 27.04.2012 r. przez Prezydenta Miasta Słupska Zarządzeniem
Nr 292/ZiSS/2012. Powyższa delegacja wynikała ze Statutu SPMZOZ, który został
zmieniony Uchwałą Nr XXXII/446/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia
2013 roku
Zmiana Statutu podyktowana była wprowadzeniem ustawy o działalności
leczniczej.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Możliwość kontynuowania, przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki
Zdrowotnej w Słupsku, działalności w okresie następnym po roku badanym.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku działa
na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o działalności leczniczej. Głównymi
źródłami przychodów Zakładu są kontrakty zawarte z Pomorskim Oddziałem Narodowego
Funduszu Zdrowia w Gdańsku. Ponadto Zakład realizuje programy profilaktyczne
finansowane przez Miasto Słupsk i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wynik finansowy zysk netto w wysokości 8 183,25 złotych zostanie przeznaczony
na zwiększenie Funduszu Zakładu.
6. Źródła finansowania.
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku prowadzony
jest w formie samodzielnego zakładu pokrywającego koszty działalności i zobowiązań
z posiadanych środków i uzyskanych przychodów.

