
REGINAFIAŁKOWSKA
KANCELARIABIEGŁEGO REWIDENTA
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 2948

OPINIA NIEZALEŻNEGOBIEGŁEGO REWIDENTA

Dla: Rady Powiatu w Lubartowie i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 21-100 Lubartów ul. Cicha 14,

na które składają się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31-12-2016 roku, który po stronie aktywów i

pasywów zamyka się sumą: 17 359 806,88 zł;

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

wykazujący zysk netto w wysokości: 1 666 608,62 zl;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1-01-2016 r. do 31-

12-2016 r. wykazujące zmniejszenie ujemnej wartości kapitału własnego o

kwotę: 1 666 608,62 zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1-01-2016 r. do 31-12-

2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:

1 128 098,06 zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność kierownika jednostki.

Dyrektor SPZOZ w Lubartowie jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego

rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września l994r. o rachunkowości (Dz.

U. z 2016r. poz.lO47 z póżn. zm.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, wydanymi

na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi
przepisami

prawa. Dyrektor SPZOZ jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą
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uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki jest zobowiązany do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w

ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta.

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na

podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o

rachunkowości oraz zgodnie Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w
brzmieniu

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015r. z późn. zm. Standardy te

wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia

badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie
finansowe

nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu
dowodów badania

kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu

biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania

finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny ryzyka biegły

rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym

sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu

zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś

wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie

obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak

również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody
badania stanowią wystarczającą

i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
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a. przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanego

SPZOZ w Lubartowie na dzień 31-12-2016 r. oraz jego wynik finansowy za rok

obrotowy od 1-01-2016 r. do 31-12-2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie

przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką)

rachunkowości,

b. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych,

c. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa
i

postanowieniami Statutu SPZOZ w Lubartowie.

Objaśnienie.
Zwracamy uwagę, że bilans SPZOZ w Lubartowie na dzień 31—12-2016r. wykazuje kapitał

własny ujemny w wysokości (-)2956151,34 zł oraz niedobór aktywów obrotowych na

pokrycie zobowiązań krótkoterminowych w
kwocie 3 461 041,59 zł.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji.

Opinia na temat sprawozdania z działalności.

Badany SPZOZ w Lubartowie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z
działalności, co

wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Regina Fińska
/V~l

Kluczow biegły rewident

Nr rejest u 832
Dzialajacy w imieniu podmiotu uprawnionego

do badania sprawozdań finansowych Nr 2948

REGINA FIAŁKOWSKA

KANCELARIA BIEGŁEGOREWIDENTA

37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 33/3

REC—INA FlAŁKOWSKA - -

,

KANCELARGA BIEGŁEGOREWIDENTK'g' Reg'"~ FmłkaWSka
37—450 Stalowa Woła. uL Otlar Katynla 3313 Włoś i ' IFirmy

fax 15 842 24 25, tel.
NIP 8651525248,

REGOSOŚBĘŚŚQĘŻŚ KANCELAR'A ŁEGO REWIDENTA

e-manl: (lalkowskar@902.pl

Stalowa Wola 14 kwiecień 2017 r.
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(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych)
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SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ '
21400 Lubartów, ul. Cicha 14 '

Regon431219957,NaP714-163—2a-75 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
...SH;21?$$2RQŻ„ex53£552876

(pieczęć jednostki) sporządzony za okres ........Qd. 01:01 „20.15. QQ 31-12-2015 .......
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie
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Podatki i w

i inne

Pozostałe
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jednostka obliczeniowa: _ . _
zł

5 _
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(Data i podpis kierownika jednostki, a
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
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SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

21-100 Lubartów. ul. Cicha 14 'RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Regon 431219957, N'P 7144632835 sporządzony za okres 0.1-_Ql:.291.5'31. zl?-2.015. ............................
iel.81,855 28 07,1ax 81 855 28 76

(pieczęć jednostki) (metoda pośrednia)
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SAMODZIELNY PUBLlCZNY .
ZAKŁAD OPlEKl ZDROWOTNEJ

21-100 Lubartów. ul. Cicha 14

Regon 431219957,N1P 714-163—28—75
' 'g'ęi '53'1' aśŚcłęćdekdsii)855 ”2876

ZESTAWIENIEZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU)WŁASNYM

sporządzone za okres ........od. 0.1. stycznia. się .3.1.9rudnia„2916. .r-........
jednostka obliczeniowa: . . .

Zł
_ . _

Wiera ,Wyszaeg'"' óliiienie
'

,

D"” "' ”kr , '

,. ~ ,
' a 2015 ' 2016

,

I. Kapitał (fundusz)wlasny na początek okresu (BO) -5 681 972,76 -4 621 759,96

— zmiany przyjętych zasad (polityki)rachunkowości
- korektybłędów

La. Kapitał (fundusz)wlasny na początek okresu (BO), po korektach -5 681 972,76 -4 621 759,96

]. Kapital (fundusz)podstawowyna początek okresu 10 783 520,41 10 783 520,41

1.1. Zmiany kapitału (funduszu)podstawowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- wydaniaudziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- umorzeniaudziałów(akcji)

1.2. Kapitał (fundusz)podstawowyna koniec okresu 10 783 520,41 10 783 520,41

2. Kapital (fundusz) zapasowyna początek okresu 55 299,82 55 299,82

2.1. Zmianykapitału (funduszu)zapasowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- emisji akcji powyżejwartościnominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponadwymaganąustawowominimalnąwartość)

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- poln'ycia straty

2.2. Stan kapitału (funduszu)zapasowegona koniec okresu 55 299,82 55 299,82

3 Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu — zmiany
' przyjętych zasad (polityki)rachunkowości

3.1. Zmianykapitału (funduszu)2 aktualizacjiwyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- zbycia środkówtrwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacjiwycenyna koniec okresu 0,00 0,00
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4. Pozostałekapitały (fundusze)rezerwowena początek okresu
4.1. Zmiany pozostałychkapitałów (funduszy)rezerwowych 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowena koniec okresu 0,00 0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłychna początek okresu
-16 815 586,28 -16 520 792,99

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korektybłędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

5.3. Zysk 2 lat ubiegłychna koniec okresu 0,00 0,00

5.4. Strata z lat ubiegłychna początek okresu -16 815 586.28 -16 520 792,99

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
— korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłychna początek okresu,po korektach -16 815 586,28 -16 520 792,99

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenie (z tytułu) 294 793,29 1 060 212.80

- rozliczeniewyniku finansowego za rok 2014 294 793,29

- rozliczeniewyniku finansowego za 2015 r.
1 060 212,80

5.6. Strata z lat ubiegłychna koniec okresu -16 520 792,99 -15 460 580,19

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłychna koniec okresu
-16 520 792,99 -15 460 580,19

6. Wynik netto
1 060 212,80 1 666 608,62

a) zysk netto
1 060 212,80 1 666 608,62

b) strata netto
c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz)własny na koniec okresu (BZ)
-4 621 759,96 -2 955 151,34

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniuproponowanegopodnałuzysku _4 621 759,96 _2 955 151,34
(pokrycia straty)

..
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(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

rachunkowych) kieruje organ wieloosobowy,wszystkichczłonków tego organu)
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