
ŚRODKI FINANSOWE 
(Stan na 31.12.2020 r. ) 

 
 
 
 
 
 

ZYSK NETTO ZA ROK   2020       188 099,09 zł 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

PODZIAŁ  ZYSKU  W  KWOCIE   188 099,09 zł 
 
 
 
1. Fundusz zakładu –           188 099,09 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaworzyna Śląska dn. 24.03.2021  r. 
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK  2020 
          obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r. 
 

 
 

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. Zgodnie z Ustawą o ZOZ z dnia  
30.08.1991 r. z późniejszymi zmianami funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej. 

 
     Wartość majątku jednostki stanowią dwa fundusze: 
      1. Fundusz własny jako wydzielona część mienia komunalnego. 
      2. Fundusz podstawowy.  
Fundusz podstawowy zasilany jest zyskami z lat poprzednich.           
 
Środki finansowe uzyskiwane są: 

1) z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości podpisanych umów pod warunkiem ich 
wykonania i zatwierdzenia przez NFZ, 

      2)  ze sprzedaży usług - odpłatne świadczenia zdrowotne, 
3) z przychodów finansowych - odsetki od środków ulokowanych na rachunku  
     bankowym 

      4)  z pozostałych przychodów operacyjnych - dotacje, refundacje, darowizny. 
 
Jednostka przyjmuje założenie, że w przypadku stosowania podobnych zasad finansowania może 
kontynuować działalność.  

 
Wycena aktywów i pasywów: 
 
   AKTYWA: 

    
A.I. Wartości niematerialne i prawne - Wartość księgowa pomniejszona o dotychczas dokonane  
                                   odpisy amortyzacyjne. 

 

    II. Środki trwałe - Wartość księgowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy  
                                 amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł  
                                 amortyzowane są w czasie, wyposażenie o wartości powyżej 1000 zł i poniżej  
                                 10 000 zł wprowadzane jest do ewidencji wyposażenia i jednorazowo jest  
                                 umarzane w momencie zakupu. Pozostałe przedmioty małocenne                                    
                                 o wartości poniżej 1000 zł zaliczane są w koszty w momencie zakupu i  
                                 ewidencjonowane jako przedmioty małocenne.   
 
 
 
 
 
 



B. Majątek obrotowy: 
 

    I. Zapasy                                                            -   wartość księgowa (cena nabycia) 
 

     II. Należności i roszczenia                                 -   w kwocie wymagającej zapłaty 
 

     IV. Środki pieniężne                                          -     według wartości nominalnej 
                                                                                     

         PASYWA: 
 
A. Kapitał (fundusz własny)                                -   według wartości nominalnej 
D. I. Zobowiązania krótkoterminowe                  -   w kwocie wymagającej zapłaty 
    II. Fundusze specjalne                                      -   według wartości nominalnej 
 
Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
 
W 2020 roku zakupiony został sprzęt medyczny tj.: sterylizator do końcówek stomatologicznych 
na wartość 1 399,- zł oraz uniwersalny aparat USG na wartość: 150 000,-zł. Aparat USG został 
częściowo sfinansowany z darowizny otrzymanej od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie w 
kwocie 120 000,- zł, pozostała część sfinansowana ze środków własnych. 
 
 
Majątek trwały netto wg grup rodzajowych: stan na początek 2020 r.       31 572,58 
                                                                                 stan na koniec 2020 r.     173 727,18 
w tym: 
    Budynki i budowle  (gr. II)                          stan na początek 2020 r.                 572,30 
                                                                             stan na koniec 2020 r.                 434,83 
 
    Kotły i maszyny (gr. III)                              stan na początek 2020 r.           14 830,96 
                                                                             stan na koniec 2020 r.           13 152,01 
 
    Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV) 
                                                                          stan na początek 2020 r.                0,00 
                                                                              stan na koniec 2020 r.                0,00 
 
    Urządzenia techniczne (gr. VI)                    stan na początek 2020 r.                     0,00 
                                                                             stan na koniec 2020 r.      0,00 

 
    Przyrządy i wyposażenie (gr. VIII)             stan na początek 2020r.            11 090,32 

                                                     stan na koniec 2020 r.         160 140,34 
 
    Środki trwałe w budowie:                        stan na początek 2020 r.             5 079,00 
                                                                            stan na koniec 2020 r.             5 079,00 
 
Wartości niematerialne i prawne wartość netto:    stan na początek 2020 r.       0,00 
      (program komputerowy)                                         stan na koniec 2020 r.       0,00 

 

Umorzenie środków trwałych:                      stan na początek 2020 r.       586 440,53 
                                                      stan na koniec 2020 r.       594 900,93 
 
 



    Budynki i budowle  (gr. II)                          stan na początek 2020 r.                2 864,50 
                                                                             stan na koniec 2020 r.                3 001,97 
 
    Kotły i maszyny (gr. III)                              stan na początek 2020 r.              13 151,94 
                                                                             stan na koniec 2020 r.              14 830,49 
 
 
    Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV) 
                                                                          stan na początek 2020 r.  73 811,74 
                                                                              stan na koniec 2020 r.  73 811,74 
 
 
    Urządzenia techniczne (gr. VI)                    stan na początek 2020 r.  120 414,70 
                                                                             stan na koniec 2020 r.  120 414,70 
  
    Przyrządy i wyposażenie (gr. VIII)              stan na początek 2020 r.  376 198,05 

                                                      stan na koniec 2020 r.  382 842,03 
     
Umorzenie wartości niematerialnych  i prawnych     
                                                                     stan na początek 2020 r.               9 711,59 
                                                                         stan na koniec 2020 r.           12 998,92 
  
Wartość nieamortyzowanych środków trwałych z tytułu umowy nieodpłatnego  
użytkowania 1 868 619,60 zł, w tym budynek przychodni – 1 852 416,54 zł, plac utwardzony  
kostką granitową – 16 203,06 zł.   
Wartość umorzenia na dzień 31.12.2020 wynosi: 566 842,64 zł, 
w tym umorzenie budynku: 555 845,08 zł, umorzenie placu: 10 997,56 zł. 
 
 
Rezerwy na zobowiązania 
 
Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych wynosi: 54 000,- zł 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, 
obejmują w szczególności: 

 
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, 
jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) 
własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty 
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac 
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, 

- ujemną wartość firmy, 



- nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca 
kontraktów długoterminowych (jeśli takie kontrakty są realizowane) 

 
Jednostka w 2017 roku otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środka trwałego tj. 
unitu stomatologicznego, natomiast w grudniu 2020 jednostka otrzymała darowiznę na zakup 
uniwersalnego aparatu USG. Na koniec 2020 rok saldo wynosi:  
- unit stomatologiczny 3 150,00 zł (16 800,00 zł – 13 650,00 zł). 
- aparat USG            120 000,00 zł 
 
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 
wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form 
pomocy – jednostka nie otrzymała takiego wsparcia. 
Jednostka otrzymała darowiznę w wysokości 5 275,- zł od Grupy Radnych Miasta Jaworzyny 
Śląskiej. 
Przychodnia otrzymywała dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymywanie stanu gotowości do 
udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym od Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu –  w 
2020 roku na kwotę: 28 795,21 zł. 
 
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 
dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19 
 
Jednostka ponosiła dodatkowe koszty w związku z COVID- 19, spowodowane zakupem:  
 
 zakupem środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, fartuchów 
jednorazowych, kombinezonów jednorazowych),  

 odkażaniem pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność,  

 dostosowaniem miejsc do bezpiecznej pracy (obudowy pleksiglasowe, przegrody),  
 
 
Struktura przychodów netto ze sprzedaży 
 
PRZYCHODY OGÓŁEM -   2 36 577,93 złotych 
W TYM: 
Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWTNYCH: 
 
       1.  Dolnośląski Oddział NFZ we Wrocławiu         - 2 203 632,22 zł 
            w ramach zawartych umów: 

     -  Podstawowa Opieka Zdrowotna  ..................1 598 150,50 zł 
     -  Opieka Zdrowotna – stomatologia ................     88 838,47 zł 
     -  Opieka Zdrowotna – specjaliści    ..................  487 848,04 zł 
     -  Reżim Sanitarny ……………………………… 28 795,21 zł 

 
       2.  Sprzedanych świadczeń zdrowotnych na rzecz innych jednostek i zakładów pracy:                            

- 78 153,84 zł 
       
       3. Przychody z tytułu najmu: 
       -       9 050, 00 zł 
 

 



3. Pozostałe przychody operacyjne                           69 557,41 zł 
 

             w tym. m. in.: 
 środki z Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska na Program zdrowotny z zakresu rehabilitacji    

                              - 60 000,00 zł  
 środki z Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska na zakup Unitu Stomatologicznego 

          - 4 200,00 zł 
      -    dotacja od Grupy Radnych Jaworzyna Śląska         - 5 275,00 zł 
                 
      -     pozostałe przychody              -      82,41 zł 
    
       4.  Przychody finansowe – uzyskane odsetki               -    184,46 zł  
 
 
Struktura kosztów 
 
KOSZTY OGÓŁEM             -   2 172 478,84 zł 
W tym:  
Koszty rodzajowe                    -    2 172 478,84 zł 
 
 
 
Zatrudnienie na 31.12.2020 r. 
 
Zatrudnienie ogółem 20 osób (18,71 etaty) 
W tym: 
Lekarze etatowi  - 1 osoby   (1,0 etat) 
Pielęgniarki   - 10 osób   (10,0 etatów) 
Fizykoterapeuta  -  1 osoba  (1,0 etat) 
Pracownicy administracji -  3 osoby  (2,33 etaty) 
Pracownicy obsługi  -  2 osoby  (1,88 etaty) 
Pracownicy gospodarczy -  3 osoby  (2,5 etaty) 
                                            
Pozostali pracownicy na umowach zleceniach - 1 
Lekarze na kontraktach - 10 

 
  

Wynik finansowy roku 2020 
 
Na koniec 2020 roku wynik finansowy brutto wynosi: 188 099,09 zł 
 
Natomiast wynik finansowy netto wynosi: 188 099,09 zł 
 

Propozycja podziału zysku 2020 r. - przeznaczyć na: 

- zwiększenie kapitału zakładowego w wysokości: 188 099,09 zł. 


