UCHWAŁA NR XVIII/123/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Na podstawie art. 121 ust. 1 i 3 oraz ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/Mariusz Kraszewski
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sporządzon-v lra dzień:

AKTYWA
A

Aktr'rva trrvałe

na

i prarvue

2019

7ffi 045.37

23 086 099,21

1 516 979,04

2246 483,91

A

Koszty, zakoriczonych prac

I

jednostka obliczeniowa:

PASYWA.

rokbieĘc1' .
27

Wartości nicmaterialnc

I

.?.t'.t?:?9t9.

iqEbieżący
':-':2019'-

Kapitał (fundusz) wlasny

6 934 143,67

I 509 917,54

Kapital (fundusz) podstawowl'

I745 085,37

9 745 085,37

Kapitał (fundusz) zapasowy'

II

rozrvolcxlych

'

.' ?ł

210 224,55

lY t]'m:

- nadłyżkaq'ańościsprzedaży

(rvartośc i crn isyjncj) nad
rvartością nonritralną uclziałórv

\\'artośc[jrr-llr

2

(akcji)

lnllc ii'artośc i nicnlatcl'ialrrc

-)

i

1 516 979,04

Kapital (fundusz) z aktualizacji
nTceny, w tym:

ilI

2 246 483,91

1lt'arr,rtc

_ z tytułtr aktualizacji rvartości
godzin'ej

7'a\iczki n a rr'aLtt'śoi
:rienliitcrialnc i prarvne

l

l!

a)

bl

26 249 066,33

20 839 615,30

Srodki tnvaL'

25 459 407,17

17 065 630,43

2 446 775,00

2 446 775,00

15 984 504,22

8 077 909,00

v

Zysk (strata) z lat ubieglych

-1 235 167,83

I 928 884,48

2764 442,61

vl

Zysk (strata) netto

-'t

vn

odpisy z zrysku netto w ciągu
roku obrotow€go
(rvielkośó ujemna)

gnint_v-.

(t'tynr prawo

Lrzytkou,ania ivieczystego gruntu)
hud1,nki, lokale. plau'a do lokali
obi.'klr' illżr'ltjcr ii ladott'c.i
'

'!

Ć}

u crclnc

urządzertia techrllczne i nraszr'ny

1

irlrlr''

'twolzolle

środki trrvalc

Si'oclki lnval.: rr bttdorvic

747 667,04

994 539,67

3 028 836,78

B

789 659,16

3773 984,87

I

'Lttliczki rla śrildki trrr,irłe
q,budort'ic

III

Należn ościdlugoterminorve

Zobowiązania i rczerwy na
zobowiązania
Rezerrvt na zobowiązania

0,00

Rczcnva

Ira śri'iadczcnia
emervtalne i podobne

Ż

poz'os

lalł cb jcdnostc'k.

()d poztlstał1'rh jcdnostck

.)

InrvesĘci e dłu grrternrinorve

Pozostałc Iczcl1vy

3

0,00

-

0,00

\\rar'ttlści rricntatcrialnc i prarrne

Dlugotcrm ini'rt c aktYrva
{inansoit'c

-l

ir)

rr,

jcclltostk'rcl l ;lorviązln1'ch

\\

tt

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

i

\\robec j ednostek porviązarrych

0,00

0,00

)

\\/obec pozostałych j e<lnostek,
w któryclr jedrlostka posiada

J

zaangażowanic rł' kapitalc
Wobec pozostałych jednostek

trdziirły' lLlb akcje

iItllc 1lr1liclv

19 893 402,68

5 412,00

52 901.06

0,00

0,00

5 412,00

52 901.06

dhtgoterrniuotve

_ krótkotemlinorve

N ieruclrorrrosci
1

26 651 483,26

_ krótkotennitrorr'a

którvch jetlnostka posiada
zaatrgażtlrł'atiie rr' kapitalc
,.v

I\'

-1445392,38

dłu.qotcrminorr'a

od jcdrrclstck porviązarlych
( )c1

575773,87

Rezerwa z tylulu oclroczonego
podathr dochodoq,cgo

1

0,00

unową

_ na rrdziały (akcje) rvłasne

1 104 703,80

3

zgodrrie Z

(stahrten) spółki

j

dl irodki rrarlsp,rrlu

r-)

Pozostale kapitaly (fundusze)
rezerrYorvei rv Ęvm:

IV

Rzeczłlrve *kt-r-.u'a trrł'ale

a)

3l1ościorł'c

kredyry i pożyczki

z tyfufu cnrisji dłużtrych
b)
papierórr' rvartościorvyclr

udzicltlllc llożl'c-zki
_ inne clłLr.qoterlrlittorłe łlktyrr'a

c)

fincrtso..r,'c

:ÓFrN Wv.lawni.t

irrne zoborr'iązania finansorve
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5 412,00

52 901.06

1942333,32

879 111.02

1942333,32
1942333,32

879

111 ,02

879

111 .O2

\\r

b)

pozostalych jcdnostkach,

lv któr1'ch j,-'dnostka posiada

0,00

0,00

d)

zoborł'iązania rvekslorvę

e)

rnne

zaangazou'anic rv kapitale
- udział-v lub akcjc

- udzieione

c)

rv pozos1ał-vcl-r jerlrrostkach

-

0,00

rozliczenia

2

a)

0,00

0,00

4 282 242,22

4 307 589,79

936777,70

675 666,72

2173 422,76

2 621 989,33

2173 422,76

2 621 989,33

901 686,12

765 771 ,01

lnne

b)

Zoborviązania rvobcc
pozostałych jednostek

J

kredyły ipożyczki

Zapasy

684 556,26

661 693,58

b)

z Ętułu emisji dtużnych

}z1atcriałv

684 556,26

661 693,58

c)

inrrc zobowiązania

d)

z R'rułu dostalv i usług'
o okresie wynragalrrości

I

Półproclrrkty i produkty rr'toku

papierów wartościowych

Z',lliczki na dostaly i rtsługi
ależnościkrótkoterminowe

nansorvc

_ porł-vżej12 miesięcy

Torva4,'

N

fi

- do l2 miesięcy

Produkti, goto\\'e

II

0,00

a)

I

__5

z tytuiu dostarv i ushlg. o okresie
wynragalrrości:

5317 22'1,01

Akfrva obrotone

4

0,00

5 819 581,56

B

2

0.00

miesięcy

_ porvyżcj 12 rniesięcy

0,00

Inne rozliczenia
ntiędz-vokrcsorve

-l

Zoborviązariia rr'obec
pozostalych jednostek,
rv których jednostka posiada
zaangażov'anie rł' kapitale

12

_ do 12 miesięc.v

Akt,vrł'.l z tyttrlu odroczonego
pociatku dochodou,ego

I

0.00

lnne

b)

irrne dłrrgotelrrl inowe aktyrr'a

Dłu goternrinorve

0,00
:

_po*yżej i2 nriesięcy

tlnansorvc

międryokresorve

0,00

- do

0,00

udzic1onc poŹ-vczki

\,'

0,00

z Ę'tuhr dostaw i usług,
o okresie rr,1'maga1ności

a)

innc papicry rł,ańościow'e

lrlrie inu'esĘ'cie dtugotermi1lo\ł'e

4 6't4 381,86

polviązanych

Lrdzirh'lub akcje

J

4 685 641,89

Zobolv iązania rvobcc j ednostek

poż1,'czki

innc clhtgotcrurinorvc akry's'a
finansou'e

-

Zobowiązania
krótkoterminowe

Iil

innc papicry rł'artościowe

zaliczki otr4'mane na dostarły

e)

4 458 825,78

4 268 496,07

i ustugi

zobowiązania rvekslolve

f)

z Ętuhr podatków. ccł.
I

al

Należnr-lściod j ednostek
pclrviązarrvch

0.00

0,00

c)

tlbezpicczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
t-vtu lów publicznoprarl'nych

Z tytułtt dtlstalv i usłtlg.
o okrcsic spłat1':

0,00

0,00

h)

z tytuhr wynagroclzeń

i)

rnne

270 355,64

244162,73

Frurdusze specjalne

403 399,67

306792,07

20 018 096,05

143/7 008,74

20 018 096,05

14 347 008,74

długotcrminorvc

17 054 451,68

14 273 230,00

krótkote rmir'rorvc

2 963 644,37

73778,74

tlo

l

2 nlir'sięc1'

_ por.vyże.j l1 miesięc-v
b)

4

IV

!rlne

Rozliczenia międzyokresowe

Należnościod pozostaĘch

.jedriostek. w których jcdrrostka

.)

posiada załtrgazorr'anic rv

0,00

0,00

0,00

0,00

Ujenrna wartośćtirmy

kapitale
a)

z tvtułll dostaw i usług,
o okesie spłłty:

- do l2 micsiqcy

po'"vyżcj l 2 nricsięc1'

b)
-l

a)

a

Inne rozliczenia międzyokresorve

lnrle

Należnclściotl pozostaĘ'ch
,jcdnostck
z tvtułu dosta'tv i usług,
o okresie spłaty:
_ do l] n-riesięc1''
_ porv'vżej

4 458 825,78

4 268 496,07

4 347 840,78

4 't48 336,07

4 347 840,78

4 148 336,07

l2 miesięcv

2K
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z t;.tufu podatków, dotacji, ceł,

ubezpieczeń spolecznych
i zdroł'otnych oraz innych
rytułów publicznoprawnych

b)

90,00

ttlne

dochodzone na droclze sądowej

m

,InwesĘcje kńtkótÓrńińb'wc:

.:

i ;,: io$6l

Krótkoterminowe aktywa
finansowę
w icdnostkach powiązanych

I

a)

120 070,00

110 985,00

c)
d)

636 985,07

357 823,63

0,00

0,00

0,00

0,00

636 985,07

357 823,63

636 985,07

357 823,63

_ udziały lub akcie

inne papiery wartościowe
poiryczki
udzielone
_ inne krótkotenninorve aklyrva
finansowe

-

lv pozostałych ieclnostkach

b)

_

udziĄ

lub akcje

_ inne papiery \ł"rtościowe

_udzielone poĘczki

c)

innę krótkoterminorve aktywa
finansorł'e

środkipienięzne i inne
pienięzne

-

aĘrva

środkipieniężre rv kasie i na

rachuŃach

inne środki pienięź-ne
_ inne aktywa pieniężne

-

Inne inwestycje
krótkoterminowe

2
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,'1ll,i[f'Yum,,Y,5,PtT'!ffi,, RACHUNEK ZYSKOW t STRAT
i,-i. Ż.]

765-83-00,22 765-33_01
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ro"""

A

5p912ądzonyza

i-l"*iri'

okres

(wariant

..'.q1,9.1..?QJ'9.:31

porównawczy|

j"dnostka obliczeniowa:

Przvchodv netto ze sprzedażv izrównane z nimi' w tym:

-

ocl iednostek porviazanvch

Przvchody nctto ze sprzcdaży produktórł,
Znriana stanrr produktórv (zir'iększenie _ rvańośćdodatnia.

I

II

.1?;?919..'. ..'.
. . .zł

47 459U2,77

42 996 315,63

47 459 842,77

42 996 315.63

znrnir: i szetric -- war1ośćrr j erirna)

IV

Koszt wYtworzenia produktórv na rł'łasne potŹeby iednostki
Przr'chody netto ze sptzedaĘ lorvarórv i materiałórv

B

Kosztv dzialalności operacyjnei

53041748,37

46 175 378.61

,,\nlorf-vzacił
ZttŻy cie nrateriałórr' i enereii
Uslugi obce
Podatki i opłatY, rv tynr:
- podatek akcyzorvy

3 364 412,24
6 828 735,01
14 186 765,48
93 459,65

6 274 259,89
't2 582 305,71
91248,22

III

I

II

III

IV
VI

Wvnasrodzcnia
Ubczpieczenia społecznc i innc świadczcnia, lv 1ym:

2147 582,88

23 583 032,12
4 332 822,93

20 555 460,14

652 520,94

649 938,34

3 874 583,43

en-rerytalne
\rl

I

VIII

Pozos{ałc koszĘ rodzaiorvę
War'tośćsprzedanyclr torvarórv i materiałów

t'e:
D
I

FE=
Pozostale orzvchodv oD€racviBe
Zysk z tytuhl rozchodrt niefilratrsovych akt-wvów tnvaĘch

II

Dotacic

IV

Aktua l izacia wartości aktYq'órv triefinansowYch
Innc przvchody opcracyjne

ilI
E
I
II

III

F

G
I

II
III

tv

Pozostale kosztv oneracyine
strata z tyfułu rozclrodu niefinansowych aktyrr'órv {nvałych
Aktualizac'ia n'attości ak6'rr,órv niefinansourych
Innc kosztv' opcracr.'i nc
Zvsk (strata) z działalnościoperacyinei (C + D: E)

Przvchodv finansow€
Di,rvidcndy itrdziały rv zyskach, w tym:
a) od iednostek powiąZan-\'ch, !V tynl:
_ rv któlryclr iednostka posiada zaanłaŻolyanie rv kapitale
b l oi1 icdnostck pozostaĘc'h, lv Ęm:
- w którvcb iednostka posiada zaangażorl'anie rv kapitalę
Odsetki, w tym;
- ocl icdnostck pos.iązanych
Zysk z tytułu rozchodu akty_wów finansorvych' rv tym:
- rr' j ednostkach powiązanych
Ąktualizacia lr.aItości aktyu'órv fi nansowyclr

*{tĘT=a{'+'Łii*ffiE3iffi
4 477 232.19

3 005 504.11

3 483 704,88

2 066 873,87

993 527,3',1

938 630,24

432119,47

970 690,/to

4321't9.47

970 690,46

-1 536 792,88

-'t 144249.33

26140.01

25 338.85

26140,01

25 338,85

65 121,00
65 't21 ,00

326 481,90

Inne

H
I

II

ilt

Kosztt' finansowe
Odsetki. rv tym:
dla iednostek porviazanych
Strata z t\tutu rozclrodu akryłvów finansorr11ch, rv t1'rn
- rr' iednostkaclr porr'iązanyclr
Aktualizacja rł'ańościaktyrvórv linansorv'vch

IV

Inne

J
K

Podatek dochodorĘ"
Pozostałe obowiązkolve zmniejszenia zysku (zrviększenia straty)

''tI

326 481,90
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EK PRZEPŁYWoW P|EN lĘzNYcH
Q1,q:r 2ql 9 : 31.1?,?9.19

i, ]"'],t sporządzony za okres

,.'1i

(metoda pośrednia)

jedn'oiikil

jed łlostka oblicze

n

iowa:

\\;iersz
z dzialalności

środkórv

P

netto

razcnt

II.

/r'sk i
\2.
Oclsctki i udzia

/ntilna

-1 445 392,38

38 980,99

301 143,05

-47 489,06
:?? 892.?9

-737 861,07

ulrt rożtric

z dzielalności jnrr'c

śl:l slra1a

1.

-1 575773,87
678'.t 514,21
3 364 412,24

stantt r.'zctri,

,/-nililnit s13r)il

('.

/l-ttiłnl stiiiltt na]czlltlści

ki

krótkoterm'inou
lrni.Lnir stirntt zobrrr'.
/nliitlla stlillu rtlzliczęli ltri
Ilrre

l{)

-190 329,71
-1 89 850,95
5 661 080,59
-1 832 427,21

5205740,U

ncfto z

P

z

środkórv

tl.

I237 694,31

I.

7 9882A2,47

2147 5B2,BB

l3

656
-1 203
8 386
-1 548
6 542

385:5-o

989,58
667.48
329,14
928,13
810.09

3 367 254,01

ic $'art(tścl ll]cillataf
,!
/.

h
oraT
i
nicrrratcrialnc
ri'grtości
iucliomości
oraz
l-r,r:

l-.'s''1i.,'łlr
fi

0,00

a)'r'

0,00

0,00

I237 694,31
16 978 263,23

3 367 254,01
11 248 241,32

*' pozostał)'cłl crLrostkech

tr

'iix' llnans

cic akt

'i Llclział

kach

uclzielon

r'1()\\

- otls.'1ki

z

inne

illne

'[

'datki
\łll.,.cic rt at'tości Iti
lil\\:(

\a lkir'*a
bI
-

-1.

lll.

hi

olaT

10 244 242,29

I 235 088,29

0,00

0,00

0,00

0,00

6734 020,94

3 013 153,03
-7 880 987,31

.' \\' lli!'n:cl]i)l'1']ości oraz lr'at-aościllicnratt'rirlttc i

ilna:rsou'c. u
kach

l11

pozostall'cli r.tlrrnstl ach
lrnall
nabvcic ak
ki dt
Lrtlzie ()lle

Inne

j rr

nowe

ne

;1n\\'

-7 740 568.92

nctto z dzialalności

Przcoh,wv środkÓrv oiĆnicżnYch z działalnościlinansowci

I.

l

\\'p}-vli'1'llr.tto

co

i'1'ź|'/

i1itł tl

2

l:nti

II.

2 879 111,02

I

554 777,74

1ilriłiistllt'c

I

65 121,00

326 481,90

65 121 ,00

326 48'1 .90

2 813 990,02
279 161,44

122829ąU

357 823,63
635 985,07
288 109,03

457 705,01
357 823,63
185 827,07

na r7ec7. rr'łaścicieli

lnlte
n

io\v

i! l Zc.:z rvlaścic

i

c

l

z

i.

i:llu

r

k

(r.

I

.\.

irilrtllrlści zoborvi
( rdsctki

r,.'iuln

zat)

h
7

irure rvvdatlii li.iransot

n

5il777,74

\Yrdatki
\
rrtlziałóg'
Illtte. lriż

tIl

1

a

irutc

;

2879',t11.02

\\.\,daliiil udzia}rirr,(cmisji akcji) i ilrn1.'ch illslrtlnrcrrtórv kapitillorr1'ch
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1.2
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:. .

f,.
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- znliany prz,yjętych zasad
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-1 231 201,65
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-'t 231 20't,65
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0,00

-1 235167,83

0,00
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5.ó
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NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
O5-IOO NOWY DWOR MAZOWIECKI
UL.MIODOWA2

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01,.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Nowy Dwór Mazowieck|Z}ZD rok

qL

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
w Nowym Dworze Mazowieckim
Ul. Miodowa 2

CZĘŚC I. WPROWADZENIE Do SPRAWoZDANIA FINANSOWEGo

1.

Nazwa

i siedziba'

podstawowy przedmiot działalnościjednostki oraz wskazanie

właścirvegosądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
Do28.12.2011 r. : Samodzielny Zespół PublicmychZa]<ładów opieki Zdrowotnej
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2. Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000014181.

Nowodworskie Centrum Medycme
prawny

w Nowym Dworze Mazowieckim

sZPZoZ) działa od29 grudnia 2011 roku

-

(następca

Uchwała Xlvl99l201l Rady Powiatu

Nowodworskiego' Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod
numerem 00000

1

4

18

1.

Numer Identyfi kacj i Podatkow ej SZPZOZ

53

1-

13-3

1

-954.

Numer statystyczny REGON 000306733

Od 11 lutego 2013 roku dla Nowodworskiego Centrum Medycmego w Nowym
Dworze Mazowieckim- SZPITAL został nadany nowy Nr identyfikacyjny REGON
000306733-00027 gdzie 000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00027 jest
liczbą porządkową jednostki lokalnej utworzonej przez powyŻszy podmiot .
2013r. dla Nowodworskiego Centrum Medycznego

Przychodnie został nadany nowy

Nr

w Nowym Dworze

od

11 lutego

Mazowieckim-

idenĘfikacyjny Regon 000306733-00034, gdzie

000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00034 jest liczbą porządkową jednostki

lokalnej utworzonej przez powyŻszy podmiot.

2.
3.

Czas trwania działalnościjednostki nie jest ograniczony.
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia2Il9 roku do 31 grudnia

2019 roku. PrzyjęĘ w jednostce rok obrotowy, pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

4,

Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art.

ó4 ust.l ustawy o rachunkowości.

Nowodworskie Centrum Medyczne

-
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5.

Wskazanie' czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu

konĘnuowania działalnościprzez jednostkę w dającej się przewidzieć prryszłościoraz
czy nie istnieją okolicznoŚci wskazujące na zagrożenie kontynuowania dzialalności.

Na dzień

sporuądzenia sprawozdania finansowego

nie Są Znane nam zdarzenia

zagraŻające kontynuowaniu przezjednostkę działalnościw najbliżsrym okresie dłuŻsrym niŻ

rok. Dlatego sprawozdanie sporądzono przy załoŻeniu, ze działalnośóbędzie kontynuowana

w okresie nie krótszym ntz 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją Żadne okoliczności
wskazuj ące na zagroŻenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

6.

Przedmiotem działalnościjednostki jest ochrona zdrowia ludności mieszkającej na

terenie powiatu nowodworskiego. W skład całego Zespołu wchodzą następujące jednostki
organizacyjne zadaniowe, nie sporządzające odrębnie sprawozdań finansowych:

I. Szpital Powiatowy
1

.

w ramach którego funkcjonują następujące komórki orgarizacyjne:

o ddział Chorób Wewnętrzny ch wr az z Pododdziałem Kardiolo

2.o ddział Chirurgiczny o

gó

lny wr az z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - ortopedy cznej

3

.o ddział Medycyny Paliatywnej

4

.

o ddział G i neko

1o g i

gicznym

czno -P ołoźmiczy

5.oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)
6.0 ddział Dziecięcy (Pediatryczny)
7

.o ddział Anestezj ologii i Intensywnej Terapii

8.Blok Operacyjny
9.Apteka Szpitalna
1

0.Pracownia diagnostyki kardiolo gicznej

l l.Prosektorium

l2.Sterylizatornia
1

3.

Szpitalny o ddział Ratunkowy wraz z lzbą Wryjęć

II. Podstawowa OpiekaZdrowotna NCM w skład której wchodzą:
1.

PrzychodtiaLekarza Podstawowej opieki Zdrowotnej w Cząstkowie Mazowieckim (PoZ

Nr 4) wraz

zflliąPoZw Kazuniu

Polskim.

Z.PrrychodniaLekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej wNowym Dworze Mazowieckim

(POZ Nr

2) ul. Paderewskiego 7

3.

PrzychodniaLekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zahoczymiu (POZ Nr 3)

4.

P

rry chodnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie

Nowodworskie Centrum Medyczne
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III. Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzą:
.Poradnia rehabilitacyjna

1

2.Poradnia rehabilitacj i narządu ruchu
3

.

Poradnia chorób zakaźny ch

4.Poradnia okulistyczna
5.Poradnia urologiczna
6.

Poradnia zdrowia psychicznego

7.

Poradnia chirurgii ogólnej

S.Poradnia chirurgii naczyniowej
9.Poradnia terapii uzależnienia i współuzaleŻnienia od alkoholu
1

O.Poradnia reumatologicma

1 1

1

.Poradnia kardiologiczna

2.

Poradnia diabetologiczna

13.Poradnia chorób płuc i gruźlicy
Poradnia ginekologic zno -połoŻnicza

1

4.

1

5.Poradnia neurologiczna

1

6.Poradnia dermatolog iczna

1

T.Poradnia medycyny pracy

I

S.Poradnia stomatologicma

1

9.

Poradnia otolaryngologiczna

20.Poradnia onkologiczna
2

1

.D ział (pracowni a) fi zj oterapii

22.P or adnia neonato lo

giczna

23.Poradnia ortopedyczna
24.P or adnia reumato lo giczna dla

dzieci

25.Poradnia preluksacyjna

Iv.
1.N i

Nocna i Świąteczna opieka Zdrowotna

SoZ

w Nowym Dworze Mazowieckim (dwa zespoĘ _ wyjazdowy i stacjonarny)

2.N i SOZ wNasielsku

V. Ratownictwo Medyczne w ramach którego funkcjonują

następujące komórki

organizacyjne:

I. Zespół Specjalistyczny Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
2. Zespół Podstawowy Nasielsk, ul' Kościuszki29
3. Zespół Podstawowy Zakłoczym' ul. Rynek 8
4. Zespół Podstawowy Kazuń Polski, ul. Leśna 28
Nowodworskie Centrum Medyczne

-
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I. Zakład Dia gnostyki Laboratoryj

Y
1

nej

w

Y

az z

p

racowniami

:

.Pracownia Hematologii

2.Pracownia Biochemii
3

.

Pracownia Analityki (Diagno styki Laboratoryj nej )

4.Pracownia Serologii
5.Pracownia Bakteriologii
6.Punkt pobrań materiałów do badan

YII. Zaklad DiagnosĘki Obrazowej wraz z pracowniami:
I

.Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)

2.Pracownia USG
3.Pracownia

EKG

4.Pracownia endoskopii

i

5.

Pracownia echokardiografi

6.

Pracownia tomografi i komputerowej

VIII. Inne komórki organizacyjne Centrum
I

.D ział S praw P racowni

c

zych i o

rg ani zacy jny

ch

Z.Dział Administracyjno- Technicmy
3

.Dział Finansowo- Księgowy

4.Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycmych
5.Stanowisko ds.
6.

BHŁ

p. poż i spraw wojskowych

Stanowisko ds. Zarnówień Publicznych i Funduszy Unij nych

T.Stanowisko ds. Informatyki

8.Kapelan

i innych
świadczy w wyniku

Naszymi przychodami są również dotacje od jednostek samorządowych
podmiotów gospodarczych otaz usługi medyczne, które Centrum
podpisanych umów na rzecz innych podmiotów gospodarczych,

w tym jednostek służby

zdrowia oraz dochody z tytułu najmu lokali uzytkowych.

7. omówienie przyjętych zasad (poliĘki) rachunkowoŚcin metod wyceny akĘwów i
pasywów (także amorĘzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.
Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z ustawą
rachunkowości tekst ednoli
Nowodworskie Centrum Medyczne

-

Dz. U. z 2019

r.

351

z drua29 vłrześnia1994

oraz U

z

r. o

dnia 15 kwietnia
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2011

roku o

DziałalnościLeczniczej. odpisów amoĄzacyjnych od środków trwaĘch

dokonuje się drogą systematycmego' planowego rońoŻenia jego wartościpoczątkowej na

określonyokres amoĘzacji. Rozpoczęcie amoĘzacji następuje nie wcześniej niz po
przyjęciu środka trwałego do uĄtkowania, a jej zakoflczenie
zrównania wartości odpisów anoĘzacyjnych

z

_ nie pómiej niŻ z chwilą

wartościąpoczątkową środka trwałego.

odpisy amoĘzacyjne zmniejszają wartośÓ początkową środka trwałego o utratę wartości na
skutek uĘwania lub upĘwu czasu.

Jednostkanaszaprzy jęłanastępującerorwiązania:
a)

Środki trwałe

- dla środków trwĄch powyżej 3.500'00 od początku miesiąca następującego po miesiącu w

którym przyjęto do eksploatacji.
- dla środków trwĄch do 3.500.00 w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Srodki trwałe ujmujemy w ewidencji według wartościpoczątkowej. Wartościąpoczątkową
moŻebyć:
- cena nabycia

przy zakupie,

- wiarygodna wartośćwynikająca z dokumentów przekazaniaprzyjęcia środkatrwałego.

Cena nabycia środków trwaĘch obejmuje niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i
usług oraz koszty poniesione ptzez jednostkę związane

z

montazem w celu przystosowania

środkatrwałego do uzytku.
b) Środki trwałe w budowie

KosŹ wytworzenia środków trwaĘch w budowie obejmuje koszĘ poniesione za okres
budowy, montazu, przystosowania do ptzyjęcia

i

uŻywania,

w tym również podatek

od

towarów i usług nie podlegający odliczeniu.

Rozliczenie kosŹów środków trwĄch w budowie następuje pod datą prryjęcia do
uŻywania składników majątkowych powstałych
p

w wyniku

prowadzonej inwesĘcji' nie

óŹniej niz pod datą zakoflczenia całej inwestycj i.

Za

moment odbioru inwestycji uznaje się datę odbioru poszczególnych obiektów

udokumentowanej proto kołem pt zekazania do użytkowani a.

c) Wańościniematerialne

i

prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji)

podobnie jak środkitrwałe stosując w sposób odpowiedni postanowienie art.31 ust.2 oraz
art.32ust.l do 4 i 6 ustawy o rachunkowości.
d)

MateriaĘ

Materiały nabyte wycenia się według cen zakupu łącznie znaliczonym podatkiem od towarów

i

usług. MateriaĘ zakupione przyjmowane Są

na stan do

magazynów zgodnie z

zapottzebowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych, następnie są
wydawane

i

z

magarynów

obciąŻają koszty działalności.

Nowodworskie Centrum Medyczne
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e)

Srodki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej (art. 28 ust.

1

pkt. 10)

f) Należności

Należnościwyceniane są w kwocie naleznej zĘtułu dokonanej transakcji. Nie rzadziej
niŻ na dzięil bilansowy naleźnościwyceniamy w kwocie wymaganej zapłaĘ z zachowaniem

zasady ostrożności(art. 28

ust.l pkt. 7). Kwota wymaganej zapłaĘ oznacza

należnośó

nominalną wIaz Z naleznymi na dzień wyceny odsetkami. Jednak wyceny naleŻnościwraz z
odsetkami dokonujemy wówczas gdy rzeczywiście chcemy je uzyskaó. Wyceniając należnoŚci

na dziefl bilansowy jednostka uwzględnia ryZyko wynikające z całkowitej lub częściowej
niewypłacalnościdłużników:

- należnościodpisywane

-

są w

dla naleŻnościzagrożonych

koszĘ w momencie braku możliwościich wyegzekwowania,

w

Znacznym stopniu nieściągalnościądokonuje się odpisów

aktualizuj ących ich wartośó.

g) Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, a więc

wynikającej z dowodu zródłowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaĘ, czy|i z należnymi do tego dnia odsetkami, chyba że jednostka posiada
wiarygodny dowód, Że zostanie zwolniona z odsętek.

h) Przychody ze sprzedaĘ ujmuje się w księgach rachunkowych

i wykazuje w

rachunku

zysków i strat zgodnie zzasadąmemoriału (art.6 ust.1)
- za przychody wpĘwające na wynik finansowy przyjmuje się kwoty nalężne od nabywców,
doty

czące danego okresu sprawozdawczego.

i) Koszty wycenia się według cen zakupu, które obejmują kwotę na\eżmą sprzedającemu plus
podatek od towarów i usług.

j) Rozrachunki z Ętułu realizacji projektów Unii Europejskiej to

ewidencjonowanie

projektów finansowanych

ze środków Unii

należnościi zobowiązań

z Ętułu realizacji

Europejskiej. Srodki z funduszy unijnych ujmuje się w księgach rachunkowych kasowo, tj. w
momencie otrzymania środków na rachunek bankowy.

Nowodworskie Centrum Medyczne
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CZĘSC II. DoDATKowE INFoRMACJE I OBJASNIENIA
Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczegó|ności:

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwaĘch, wartości

niematęrialnych

zrviększenia

i

i prawnych, zawierający
zmniejszerria

Ęch aktywów na początek roku obrotowego,
tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,

z

stan

a dla

przenrieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy,

podobrre przedstar.vienie stanów i tytułów zmian doĘchczasowej

majątku amortyzowanego

-

amoĘzacji lub umorzenia

Nota l. Zmiana wartościpoczątkowej i umorzenia środków trwałych
zwi

waność

pocątkołB
Nazura grupy
rodzajowej środków (brutlo) - slan na

osóbm

początek roku
obrot(rwgo

aktualizacia

L

2

3

Gruntv

2 446775,N

trwalych

ptzemieszczen'c

przychody

og:óbm
zmnieiszenie

zavĘkszenb
urartości

pocątto,tej

wartości

inm

lihilidacir

zbycie

pocątkdvei

(3+4+5)

O+8+9)

I

7

6

5

waność
pocąttorYa-

stan na koniec
ro*u obrotqYego
(2{6-10)

0,0c

0,00

0,0(

0.0(

11
2 Ą46 775,0(.

rL 422 056,8t

8 310 569,8C

8 310 569,80

0,0(

0,0(

r9732626,4

922 828,8(

0,0c

0,0c

0,00

0,0(

922 828,8C

250 752,2(

0,0c

0,0c

0,00

0,0(

2fi752,2ę

Ą 2I9 76o,9i

0,0(

0,0c

0,00

0,0(

4 2!9 760,92

83 018,6t

0,0t

0,0c

0,00

0,0(

0,0c

0,0(

1 136 708,8r

0,(

o.0(

2 067 50r.

Ą

1I!

Budynki i
oraz SpołdzielcZe
prawo do lokalu
Użytkowego

i

Społdzielcze
] własnościoweprawo
do lokalu
mtesz

obiekty inżynieńi
Kotły i maszyny
ne
i aparaty

zastosowania

Urządzenia
techniczne
przyrządy

1r23

670,8t

13 038,0(

13 038,0C

1 506 639,3(

560 862,5(

560 862,5C

13 340 473,38

1 972 380,6(

1 972 380,66

8s).S

0.00 10 856 8s0.9G

'

ruchomości i
Wyposażenie' gdzie

778 221,98

83 018'6ź

77822r,9t

14 534 632,0(

TE)7t,9,

45 3946(E,0:

indzie.i

32 869

RAZEM

20r,U

10 856

0.00

Zwiększenia w ciągu roku obroto^rego
Umorzenie - stan
na pocątek roku
amortyzacja
obrotowego
za rok
tnne
aktualizacja

osółem
zwiększenie
umorzenia

(13+14+15)

obrotov'Jr/

tz

L4

73

15

302,61

50 302,61
203 825,7Ą
7 006 677,77

2Ę3o74,a

T18U21,98

2L2749,23

370 260,55
33 714,03
4 M9,45

L765 240,3ę

79L734,79

863 045,40
758 972,32
10 311 636,6C
18 250 345,62

0,00

t7

2 ro9,28

3 901 98]-'2€
364 995,3e

0,00
370 260,55
33 714,03

4 449,45
79L 734,79

825,7Ą
677,77

2Ę307+22

Nowodworskie Centrum Medyczne

-

0,0{

T.8Z2LSS

Umorzenie stan na koniec

roku

obrotowego
(12+16-17)

109,28

0,00

2
50
203
L 006

Zmniejszenie
umorzenia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
778 22L,98

0,0c

7L725,01

16

0,0(

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

ą00

Wartośćnetto środkÓr tn^falych

sbn na

stan na koniec
początek roku
roku obrotouego
obroto,rtgo (2(11-18)
1.2,

t9

2 M6775,00

20
2 446775,OA

7 520 075,56

15 460 384,81

2171_98,68

557 833,4Ą
38 003,06

524 Lt9,4L
33 553,61

2 556 975,r_5

2454520,56

L 662785,77
9 L84,27

18
0,00
4 272 247,83
398 709,39

73
913
962
10 540

t9 9g5 197'8€

834,35
348,0L
798,06
092,39

293,55
260 625,4Ą
747 667,oĄ
3 028 836,78

223 360,83
104 703,80
3 994 539,67

17 065 630,4ll

25459Ę7,L7

r_r_

zkd

r_
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Nota 2 Zmiana wartoŚci początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Wartość
Nazwa l/mrtości

niematerialnych
prawnych

hr!

na początek

roku

prrychody

aktualizacia

przemieszczenie

z

4

3

0,00

aktualizacja

L2

0.00

pocątkoirej

(2+6-10)

al

10

9

2 9L6 242,53
0,00

ogólem

ałiększenie

?€.rck

rnne

obrotowy

t5

L4

0,0(

Zmniejszenie
umorzenia

umorzenia

(13+14+ls)

(12+16-17)

L7

16

729 5n4'87

0,00

stan na
początek roku
obrotowego (2-

Lzl

Nota 3. Gru

stan na koniec
roku
obrotovvego
(11-18)

19

18

2246

20
1 516 979,04
1 516 979,&

483,91.

22ĘĘ3,97

1399 2frl'4€

0,00

2SL6?Az'5

Wartość netto środków tr'/vałych

1 399 263,49

7295@.87

0,fi

0,00

Umorzenie stan na koniec
roku
obrotowego

729 504,87

729 504,87

0,0(

I

7

0,ffi

0,00

amortyzacja

13

669 758,62
669

inne

Wartość

początkouła stan na koniec
roku obrotoi/ego

0,0{

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

obrotowego

likwidacla

wańości
C7+8+9)

6

0,0c

2916?4z'53

Umorzenie - stan
na początek loku

zbycie

początkoivei

5

2 9L6 242,54

RAZEM

zmniejszenie

tńłartości
(3+4+s)

obroto,vego

1
Programy

ogóbm

osóbm

zwiększenie

n.

Zmiany stanu wtrakcie roku
obroto,tego

Grunt (nr działki' nazwa)

lĘszczególnienie

stan na początek

2

3

L

roku obrotowego

Powierzchnia (m2)

Działka - obręb 8_08 Przychodnia
Specjalistyczna ul. Paderewskiego 7
Wartość(zl)
Nowy Dwór Mazowiecki
Dzialka _ obręb 11--05 Szpital

iwartość 1zg

Mazowieckim ul. Miodowa 2

Dzialka - obręb 6-0L Przychodnia
Rejonowa Modlin ul. Mieszka I Nowy
Dwór Maz owiecki
Działka - obręb 6_01 Przychodnia
Rejonowa Modlin ul. Mieszka I Nowy
Dwór Mazowiecki

4

5

6

683 000,00

683 000,00

32382

32382

1 490 000,00

1 490 000,00

4285

4285
193 000,00

193 000,00

1795

1795

Powierzchnia (m2)

80 775,00

80 775,00

Wartość(zł)

2ĄĄ6775,a0
Nota 4. Środki trwałe

Stan na koniec roku
obrotowego (3+4-5)

7591

Powierzchnia (m2)
Wartość(zł)

zmniejszenia

7591

Powierzchnia (m2)

Powiato\ /y w No\^/ym D^/orze

zwiększenia

ne lub nieumarzane

2ffiT75,40

0,m

0,0c

la nsowo

onowane

Zmiany wtrakcie roku obrototvego
Grupa \^/edug

KśT

stan na początek roku
obrotourego

2

1

4

19 888,44

-7

342 169,30
r_93 098,98
555 156,72

B

RAZEM

Stan na koniec roku

zwiększenia

zmniejszenia

3

4
0,0c

90M92,85
3067,8C
907560,65

obrotou,ego (3+4-5)

5
0,00
0,00
86700,00

1,246 662,15
109 466,78

86700,00

13760L7,37

19 888,44

Grupa''4'' obejmuje_ urządzeniarzespoły komputerowe.

Grupa''7'' obejmuje - środkitransportu
G rupa'' 8'' obej m uj e- narzę dziarprzy rządy ruchomości i wyposażenie.
Nowodworskie Centrum Medyczne
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Nota 5. Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w 2019 roku oraz planowane na2020 rok wy-

Wbieżącym roku
obrotowym 2019

lp

Nakłady na

1

Wartości niematerialne i prawne

2.

Środki trwałe

3.

Środki trwałe w budowie

Planowane na
następny rok
obrotowy 2020
0,00

0,00

L0 856 850,96

350 000,00

7 025 822,75

3 000 000,00

Jednostka ustala stawki amortyzacji środków trwĄch w oparciu o usystematyzowany

KST -stan prawny na 01

luteg

vłykaz

o 20I9r. odpisy arnoĘzacji rzeczowych składników trwaĘch i

wartości niematerialnych i prawnych ustala się na podstawie metody liniowej, która polega na

dokonywaniu równomiernych odpisów amortyzacyjnych od wartoŚci początkowej środka
trwałego. Amortyzai1arozpoczyna się w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu' w

ktorym środektrwały zostaŁ wprowadzony do ewidencji środków trwaĘch i dokonuje się jej
do miesiąca, w którym nastąpi zrównanie odpisów amortyzacyjnychz wartością początkową

lub w którym środektrwaĘ zostanie postawiony w stan likwidacji. Amortyzacja środków
trwałych jednostki ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów w wyniku finansowym oraz
obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym.

Śnonxr TRWAŁE w BUDoWIE NA DZIEŃ 3L.l2.2019 r.
WARTOSC
OPIS DO KONTA

Nota 6. oPIs Do KoNTA

L.P
1

PORADNIA REHABILITACJI

45.r76,89

2.

MODERN IZ ACJ A BUDYNKU SZPITALA

49.200,00

MODERNIZ ACJ A BUDYNKU SZPITALADoBUDoWA 3 -PIĘTRoAIOWY BUDYNEK

19.375,48

I
-)

4.

MODERNIZ ACJ A BUDYNKU SZPITALA3-PIĘTROA{oWY BUDYNEK

r27.683,09

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCH. W
MODLINIE

56.186,24

6

REMONT -SZYB WINDOWY W PRZYCH.
SPECJALISTYCZNEJ

13.530,00

7

TERMOMODERNIZACJA LABORATORIUM PRZY
SZPITALU

75.460,50

5

8

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA

9

DOPOSAZENIE I REMONT POZ

10

168.633,00

MoDLIN,ZAKRoCZYM,CZĄSTKoW
SPECJALISTYKA
NADBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO-BLOK
OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA
RAZEM

Nowodworskie Centrum Medyczne

- Informacja

dodatkowa do sprawozdania finansowego
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Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośó aktywów
trwałych - nie wystąpiła.

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartośczapasow.
Nie dokonano odpisów aktualintjących środki trwałe.
N i e wy stępuj ą zo bowi ązania zab ezpieczone maj ątkiem

j

edno stki.

Nie występują zobowiązania warunkowe, w tym równieŻ udzielone przez jednostkę gwarancje
i poręczenia.

Gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych nie występują.

Informacja o przeprowadzonych w 2019 roku inwestycjach. mających wpĘw na wzrost
aktywów bilansu. rozliczeń międzyokresowych plzychodów oraz kosztów amorĘvzacji:

l. W roku 2019 zakofitczyliśmy pĘekt

'Poprawa

powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę

i

efekĘwnościsystemu ratownictwa w

doposażenie SoR Nowodworskiego

Centrum Medycznegott

Szpitalny oddział Ratunkowy spełnia wszelkie standardy pod względem wyposażenia i
przestrzeni, został on powiększony o dodatkowe 320 ffi2, W tym nowoczęsny podjazd dla
karetek. Dotychczas nie było Ętego podjazdu, było ciasno, a substancja pomieszczefibyła
szara, stara obdrapana. Wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane. W ramach projektu
został również zakupiony następujący sprzęt:

1.

System przywoĘwaniabezprzewodowego

Ż' Radiostacja
3.

z kanałem ogólnopolskim

-l

Wózek |eżący dla pacjentów _ 3 sŹuki

7

Stojaki do krop|ówek _ 6 szfuk

8.
9.

l

sztuka

szfuka

Łóżka- 6 sztuk

4.
5.
6.

.

_

ŁoŻka do Intensywnej Terapii

_2 sztuki

Wózek siedzący dla pacjentów _ 3 sztuki

Kozetki lekarskie - 4 sztuki
Wózek anestezjologiczny z nadstawką

- 2 sztuki

10' Ssak do instalacji próżniowej - 4 sztuki
1 l. Myjnia-dezynfekator
- 2 sŹuki
12. Kardiomonitory

3 sztuki

-

13. Pompy infuzyjne

-

8 sztuk

14. Respiratory stacjonarne

-

2 sztuki

15. Respiratory transportowe - 2 sztuki

16. AparaĘ do znieczulania-2 sztuki
17. Defibrylator ze stymu|acją i kardiowersjąorazteletransmisja18. Rozbudowany analizator parametrów do badań na oddziale
19. Lampa operacyjna bezcieniowa

*2 szntki

-l

1

sztuka

sŹuka

20. Zestaw dotrudnej intubacji- l sztuka
Nowodworskie Centrum Medyczne

-
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2I.

Aparat do

USG _

1

sŹuka

22. System holterowski - 1 sztuka

23. Rejestrator EKG - 3 sztuki
24. Rejestrator ciśnieniakrwi _ l sztuka

25. Spirometr-

1 sztuka

26. SzafkaprzyłóŻkowa 10 sztuk

27.Wózkowanna
28. Aparat EKG

1 sztuka

-

3 sztuki

29.Wózekpod aparat EKG _ 3 sztuki
30. Ssak do instalacji prózniowej 6 sztuk

Ż. Zakoilczony został również Projekt ,rDofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym''WarlośÓ inwestycji

_ 443 63I,40 zł

Żtódło finansowania: Dofinansowanie 373 588,40 zł;wl<ł'adwłasnyw wysokości70 O43,0O zł
zabezpieczony Ze środków Powiatu Nowodworskiego. W ramach projektu, zostanie zakupiony
następujący sprzęt:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kardiomonitor- I sztuka
Defibrylator ze Ęmulacją i kardiowersjąoraz transmisją-

l sŹuka

Respirator stacjonarny wyposźony w terapię wysokimi przepĘwami tlenu _ 1 sztuka
Pompa infuzyjna- I sztuka

Aparat do podgrzewania pĘnów infuryjnych _
Aparat do szybkiego przetaczania płynów _

Pulsoksymetr-

1

1

1 sztuka

sztuka

sŹuka

Kapnograf- I sztuka
Analizator parametrów krytycznych

-l

sŹuka

10: Elektryczneurządzenie do ssania_ 1 sŻuka
11. Aparat do znieczulania

-

I sztuka

12. Zestaw do trudnej intubacji

-

I sztuka

13. Zestaw do intubacji i wentylacji

- Ż sztuki

14. Aparat do powierzchniowego ogrzewaniapacjenta- 1 sztuka

3.

zuĘcia energii w
budynkach szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Podpisaliśmy umowę na przedsięwzięcie pn. ''Zmniejszenie

Nowodworskie Centrum Medyczne

-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

),,(k

d

Strona

l2

Mazowieckim".Przedmiotem projektu

jest

termomodernizacja budynku szpitala

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim położonego przy
ul. Miodowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim . W ramach przedsięwzięcia podjęte będą
następujące działania inwestycyjne: ocieplenie ścianzewnętrznych starszej częścibudynku

metodą bez spoinową na powierzchni ok. 2 526 mŻ;' ocieplenie ścianzewnętrznych klatki

schodowej starszej częścibudynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 285

m2;

ocieplenie stropu pod poddaszem w starej częścibudynku _ położenie na stropie izolacji
termicznej na powierzchni ok.

1

400 m2; ocieplenie stropodachu w starszej częścibudynku

-

połoŻenie na stropie izolacji termicznej na powierzchni ok. 160 m2; ocieplenie stropu nad
przejściemmetodą bez spoinową na powierzchni 18 m2; ocieplenie dachu poddasza w starej
części budynku _ położenie izolacji termicznej na powierzchni 1 985 m'Ż; wymianę 26I stt.

okien w starszej częścibudynku; wymianę 26 sń. okien na poddaszu w starszej części

budynkq zainstalowanie na dachu budynku systemu fotowoltaicznego, o mocy 35 kWp,
wykonanie kompletnego systemu automatyki budynkowej BMS, wymianę

7 szt.

drrwi

zewnętrznych wejściolvych; wymianę instalacji c.w.u.' w tym demontaz instalacji, montaŻ

przewodów ciepłej wody

i

cyrkulacji, ocieplenie przewodów, montaŻ zaworów

termostatycznych, montaŻ armatury wodooszczędnej;

wymianę instalacji c.o., w

tym

demontaż istniejącej instalacji, montaŻ grzejników, montaŻ nowych przewodów, ocieplenie
przewodów

i

montuŻ nowych zaworów termostatycznych; wymianę ok. 1 690 świetlówek

liniowych na nowoczesne

i

trwałe lampy

LED w tym w wybranych pomieszczeniach i

ciągach komunikacyjnych, zastosowanie układów regulacji natęŻenia oświetlenia oraz
układów wyzwalarria lamp do mocy nominalnej czujnikami dostępu.
Inwestycja jest na etapie postępowaniaprzetargowego doĘczącego wyłonienia wykonawcy.

4. Udało nam się w roku 2019 rozstrzygnąÓ przetatg
przebudowy

z

i

wykonaó projekt budowlany

nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i

centralnej sterylizatorni. Projekt wykonała firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Inwestycyjnych na kwotę 207 870,00 złbrutio, z czego 200 000'00 zł zostało sfinansowane ze
środków Powiatu Nowodworskiego.

Przedmiotem zamówięnia było opracowanie projektu budowlanego przebudowy
nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego

W

Z

i centralnej sterylizatorni.

ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykonał kompletną wielobranzową

dokumentację projektowo
techniczną wykonania

i

Nowodworskie Centrum Medyczne

-

kosŹorysową do pozwolenia na budowę oraz specyfikację

odbioru robót budowlanych, kosŹorysy inwestorskie

-
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Będziemy w ramach rea|izacji przebudowy

przysĄm roku

i

nadbudowy budynku szpitala aplikowali w

o fundusz modernizacji szpitala, który

zapowiedziałnaprryszĘ rok Premier.

5. W ostatnim kwartale 2019 roku rozpoczęliśmy remont ostatniej częścioddziału
położniczo_ginekologicznego (częśćginekologiczna). W ramach prac zostaną
wyremontowane sale łóżkowe pacjentek Z wewnętrznymi węzłani sanitarnymi,
doprowadzone zostaną gazy medyczne. Powstanie zgodnie

z

rozporządzeniem Ministra

Zdrowtabrudownik zmyjką dezynfekatorem. Wyremontowaneteż będą kuchenki oddziałowe
zwymianąwindy towarowej d|al oruzII piętra. Całkowity koszt remontu to 62I 16I,77 zł.
Zakonczenie remontu nastąpi do dnia 3l-03-2020 r.

6. Remontem objęty został również oddział Wewnętrzny w zakresie modernizacji,
przebudowy oraz doposażenia i remontu Poradni InternisĘcznej oraz Kardiologicznej.
Intensywny Nadzór Kardiologiczno-Internistyczny

bez wątpienia moŻna nazwać ,,sercem''

kazdego oddziału Chorób Wewnętrznych. To miejsce dla chorych hospitalizowanych w trybie

pilnym' służąceleczeniu najbardziej zagroŻonych pacjentóW w batdzo różmych, często
wielodyscyplinarnych uwaruŃowaniach klinicznych. Tutaj leczeni są chorzy ze świeżym
zavłałem Serca' z niestabilną chorobą wieńcową, ostrą oraz Zaawansowaną niewydolnością

sefca, zatorowością płucną, zagraŻającymi Ęciu groźnymi zaburzeniarrti rytmu i
przewodnictwa, a także chorzy po zatrrymaniach krążenia (zarówno wewnątrz-, jak i
pozaszpitalnych). Pozwoli to na zdecydowane podniesienie możliwościdiagnosĘczstych oraz

jakościprocesu leczenia pacjentów z cięikimi schorzeniami kardiologicznymi i
internistycmymi. Modernizacja i doposażenie pozwolą na maksymalne wykorzystanie nowo
pozyskanego potencjału kadrowego w osobach trzech Kardiologów, oraz zwiększenie iloŚci
miejsc dla leczenia pacjentów. Sala Intensywnego Nadzoru pozwoli na kontynuację leczenia
rozpoczętego w nowo otwaĘch pomieszczeniach intensywnego nadzoru

i reanimacji

w

Szpitalnym oddziale RatuŃowym naszego Szpitala. Całkowity kosŻ remontu pododdziału
kardiologicznego oraz doposaŻeniato ponad 800 000

il.,w tym modernizacja pomieszczeń

to

380 000 ń., zakup specjalistycznego sprzętu dla wyposażenia pododdziału to kolejne 422 000

zł. Elementami

wyposażenia będą między innymi: instalacja gazów medycznych,

kardiomonitory z centralą steĄącą, defibrylatory, pionowe parrele gazowe' mobilny aparat

Echo Serca, pompy infuzyjne, aparaĘ EKG, oraz wiele innego sprzętu medycznego
niezbędnego dla funkcj onowania oddziału.
Zakończenie inwestycji nastąpi do dnia 3I-03-2020r.
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7. W dniu 20.I2.20I9r. zostaŁ dostarczony przezfi'mę

AMZ Kutno nowy ambulans medyczny.

Nowo zakupiona karetka to wielozadaniowy ambulans

łpu S przystosowany

do przewozu

pacjentów w pozycji leŻącej oraz siedzącej dla potrzeb podstacji Ratownictwa Medycznego w

Zaktoc4lmiu. Ambulans został wyposażony w wielopoziomowe noszę firmy Stryker,
instalację tlenową oraz zestaw do udzielania pierwszej pomocy przedmedy cznej.

Całkowity koszt zakupu karetki wyniósł 560 682,00 zł. Dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Zdrowia wyniosło 400 000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze

Mazowieckim wyasygnowało kwotę I20 000,00

zł, a

brakująca kwotę potrzebną do

sfinansowania inwestycji w wysokości 40 68Ż,00 złprzekazał Burmistrz Gminy Zakłoczym.

8. W dniu 6 sierpnia 2019 r. Nowodworskie Centrum Medyczne podpisało umowę na
dofinansowanie zadania z RPO

wM

2014 _2020, która obejmuj e realizację 7 projektów:

Projekt ,rProfilakĘka wad kręgosłupa w gminie Czosnów'', ,,Profilaktyka wad
kręgosłupa w gminie Leoncin'', ,oProfilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nasielsk'',
,,Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Norvy Dwór Mazowiecki'', ,rProfilakĘka wad
kręgosłupa w gminie Pomiechówek'', ooProfilaktyka wad kręgosłupa w gminie

Zakroczym" oraz ,,Profilaktyka oĘłościwśród dzieci w mieście Norvy Dwór
Mazowiecki'', współfinansowanych przęZ Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewódawa

Mazowieckiego

20|4

2020. Łączna wartośó projektów wynosi 2.822.175,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 2.62l.455,00 zł.
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W j ednostce występuj ą następuj ące zobow iązaniaz
Nota 7. Struktura zobowiązafl

L

Koniec roku

Początek roku

Treść

P
1

2.

Zobowiązania długoterminowe razem

B79IIL,Oz

1.942 333,32

- kredyty ipoŻyczl<t

879 rrr,02

r 942 333,32

4 614 381,86

4 685 64t_,89

675 666,72

936 777,70

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług

2 621.989,33

2 r73 422,76

i

765 77r,0r

901 686,12

244 162,73

270 355,64

Zobowiązania krótkoterminowe razem
-kredyty tpożyczki
- Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
innych świadczeń
- zobowiązania pozostałe

Jak wynika z powyŻszej noty, w roku 2019 zwiększyĘ się znacznie zobowiązania z tytufu
kredytów ipoĘczek' co wynikazzaciągniętego w grudniu 20l9 roku kredytu bankowego w
wysokości 2 000 000,00 zŁ zptzeznaczeniem nabieŻące potrzeby Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dane o stanie rezerw przedstawia poniższa tabela:
Rezerwy długoterminowe - nie występują
Rezerwy na świadczenia emerytalne i jubileuszowe nie występują - kwota nieistotna
Nota 8. Struktura rezerw

Zwiększenie
w ciągu roku

Wykorzystani
e w ciągu
roku

Rozwiązanie Stan na koniec
roku
w ciągu roku
obrotowego

Treśó
(rezerwy
krótkotermino
we)

Stan na
początek roku
obrotowego

1. Rezerwa na

5043,00

54r2,00

5043,00

0,00

54r2,00

0,00

0 ) 00

0,00

0,00

0,00

47 858,06

0 00

47 858,06

0,00

0,00

52 901,,06

54t2,00

5290r,06

0,00

5412,00

badanie
bilansu
2. Rezerwa
zawiązarlana
odsetki z

tyfułu sprawy
sądowej

3.Rezerwa
ugoda

zZUS

Razem

Nowodworskie Centrum Medyczne
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2. Dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności,ze wskazaniem stanu na
początek roku obt'otowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozłł,iązaniui stanie na
koniec roku obrotowego

W pozycji tej iłykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartośó należności.
dokonanyclt zgodnie z przepisami art. 35b ust. l ustawy o raclrunkowości. Dane liczbowe

podaje się według grup należnościujmowanych w aktywach bilansu w pozycji A.III oraz B.II.

Nota 9. odpisy aktua|izujące wartośćna|eżności

Grupa
należności

t

zwiękwłoia

rt-vkouł'st nie

3

4

2

Ruem

Stn

Zmiany stanu odpisów w ciągu mk[ obrotowego

Stan na początek
roku obrolowego

umie
za

zĘdne

ne konicc roku

obrctowcgo

(2+3-4-O

5

6

94134,71

32 788,11

126 922,92

94 734,71

32788,11

726922,92

Nota 10. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

l

' Nierozliczon]' *)'nik z

lilyszczęólnienie

Kwota

I

2

lrl

ubiegł}ch (rv tyln skutki korekty blędu lub poniesienia straty na
sprzcdaĄ, badż umorzeniu trdzialórv/akcji własnych) (+/_)

- I 575 773,97

2. Strata netto za rok obrotorvv

i.

- 2 810 941,70

Razenr strata do pokrycia

ł' Proponorvane

- I 235 167,93

źódla pokĘ'cia straty

-

kapitał zapasorr1'

.-

kapilal rezenr,ouy
kapitał podstarvorvy

-

dopłaty rvspólnikórr'

-

innc': z zyskórv z lat następnych

- 2 810 94t,70
- 2 810 941,70

5. Niepokryta slrata

Nowodworskie centrum Medyczne

-
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3. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych roz|iczeń międzyokresorłych, rv Ęm
klvotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę międry
rvartościąotrzymanych finansorYych składników aktyłvów a zobowiązaniem zapłaĘ za
nie
Zgodrrie z ustawą o rachunkowości' jednostka może dokonywaó czynnych i biernych
roz|tczen międzyokresowych kosztów (art. 39 ustarły o rachunkowoŚci) oraz rcz|iczen
rniędzyokl.esowych przychodó'*' (art.

41

ustawy o rachunkowości).

Nota l l. Czynne rozliczellia międzyokresorve
Sun
Stan na początek roku

\Yyszczególnicnie

obrotowąo

t

I

l

Cz1 nne rozliczenia nlięllz1'okresorr'e

J

na konicc mku

obrotowęo

Zmniejvenia

Zwiększenia

(2+3-4)
I

4

23 693,33 1 039 045,78

1

096 54r,5(

33 802,45

23 693,33 L 039 045,18

1

096 54r,5(

33 802,45

14 347 008,74 9 439 325,60

3 768 238,29

20 018 096,05

5 337 336,76

2 556115,08

r7 054 451,68

73 778,74 4 101 988,84

1212123,27

2 963 644,31

kL\slt(i\\', \\'brn:

dlugotennrnowe
królkotenninorr'e

l

Cz1 nne rozliczenia nię,lzyokresotre

przr'chr'dórv, rr

11'tn:

14 273 230,00

- (iłllgoterrlrinowe
któtLr'tel minorr'e

Nota l2. Rozliczenia nliędzyokresorve przychodó'tv
stan Bs pocątek roku
obmtowąo

\Yyszczególnienie

)

t

stan n8 koni€c roku
obrotorYego

Zmniejvenia

Zwiększenia

(Ż+3_4)
5

4

3

t.l.jclilna .'vartośc lirln1,

I)arrlrr'izna środkórv tnvałych. środkórv
orz rvartosci

85 597,05

367 097,r2

Ż5I06Ż,88

201 63r,29

13 974 795,8(

9 237 694,3r

121 000,00

0,00

0,0c

121 000,0(

0,00

0,0c

0 ) 0(

0,00

14347 008,74

9 439 325,6C

ln'ałł'c]t rr' budos'ie

nienraterialnych i prarnl clr

L)otlicjc na sfi nansorvanie środkórv trrvalych,
srctlkórv trrr'ał1'ch rv budtirr'ię olaZ plac
ru7-\\ ojo\', \'ch

Ohzr'nlałe ]ub ltależne środki Z t\'tilłu
srr i't.lczęlr' klón clI rv1kr'n.tnle ltaslapi

3 682 64I,2Ą 19 529 998,93

rr'prz1,szIości
Pozostalc

Razem
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Nota

L.P
I

2

konta rozliczenia

13.

NAZWA DOTACJI

na 31-12-2019 n

OD

KONIEC ROZLICZENIA

B.Z
WARToŚC

Projekt UE-Utworzenie
pracowni tomografii
komputerowej

t2l2012

2049 rok

1.432.800,19

Poprawa efektywności
systemu ratownictwa- sprzęt
medyczny zakupiony na sor

0712019

KIEDY

Na przełomie roku 2025

2.870.000,00

J

a

Zakllp sprzętu medyczne go
dla szpitala

20r4

Na przełomie roku2029

r.548.945,04

4.

Zakup sprzętu medycme goPracownia Endoskopii

0412015

Marzec 2020 roku

r.24g,gg

5

Termomodemizacja
Przychodni Specj alisty cznej

0712013

Na przełomie roku 2033

1.276.770,59

Na przełomie roku2027

465.064,44

09t2013

Na przełomie roku 2051

197.399,64

2018t20r9

Na przełomie roku2024

367.097,12

6

l
8.

Termomodemizacja
Prąychodn i w ZaW o cąlmiu
d ernizacj a budynku
Pogotowia Ratunkowe go przy
Szpitalu

Termomo

Sprzęt medycmy od

WoSĘBENCKISER,FUND.P

OLSAT,
DAR SERCA darowimy
9

10.

11.

12

r2l2012

Poprawa efektywności
systemu ratownictwa
rozbudowa i doposażenie
szpitalnego oddziału
ratunkowego
Sprzęt medyczny oddziału
ginek-położniczego

Wprowadzenie e-usługrozbudowa sieci
informatycznej
doposazenie sprzętu
komputerowego i zakup
licencji
Wykonanie szybu i windy w
Przychodni Specj alisty cznej modemizacja Bud."B"

l3 Doposażenie sprzętu

0712019

1u2017
Na przełomie roku2026

Nowodworskie centrum Medyczne

-

5.050.923,76

707.813,45

Na przełomie 0212022

4.541.804,64

12l20r8

Na przełomie roku 2052

538.522,55

0712019

Na przełomie roku2024

57.008,65

do realizacji

200.000,00

1u2024

12.956,40

Nadbudow a I,II z blokiem
I4 operacyjnym,sterylizacj ą nad
sor oraz oddział chirurgii
Sprzęt medyczny oddziaŁl
kardiologicZnęgo

i

0912018

medycznego dla sor

15.

Na przełomie roku 2025
2052

12t20r9

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
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Zakup nowej karetki WND
8s46s

1212019

0312027

560.692,00

17

Proj ekt -profi laktyka wad

08/2019

0612021

26.769,36

18. Proj ekt -profi laktyka

0812019

061202r

22.972,r7

19. Proj ekt -profi laktyka wad

0812019

0612021

26.023,39

kręgosłupa w gminy Nowy
Dwór Mazowiecki

0812019

06/2021

24.413,03

Proj ekt -profi laktyka wad
kr'ęgosłupa w gminy

0812019

0612021

24.903,42

0812019

061202r

20.9r9,56

0812019

0612021

43.069,76

kr'ęgosłupa w gminy Leoncin

wad
kręgosłupa w gminy Nasielsk

klęgosłupa w gminy
Pomiechówek

Proj ekt -profi laktyka wad

20

21

Zakroczym
22. Proj ekt -profi laktyka wad

kręgosłupa w gminy Czosnów

Proj ekt -profi laktyka oĘłości
u dzieci w gminie Nonvy

23

Dwór Mazowiecki

RAZEM

I

20.018.096,05

I

Nota 14. Srodki

adzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie

Kwota

1

L

Środki pieniężme zgrolnadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art.62aust.
ustawv z dnia 29 sieronia 1997 r, - Prawo hankowe
Srodki pienięŻne zg'omadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
1
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4. Informacje i objaśnieniado rachunku zysków i strat

Jednostka sporządza rachunek wyników według wariantu porównawczego.
CharakterysĘka poszczególnych porycji:
Nota 15. Struktura rachunku
A.

i strat

PRZYCH0DY ZE SPRZEDAZYUSŁUG

2At9

2018

47 459 842,77

42 996 315'ó3

45 651 965,43

42 458194,79

718 619,28

538 120,84

53 041 748,37

46 t75 378'ól

B I Amortyzacja

3 364 4lŻ'24

2147 582,88

B ll. Materialy i energia:

6 828 735,01

6274259,89

- leki, opatrunki, gazy medyczne

2 889 6',76,53

2 487 544,44

- sprzęt medyczny

933 885,65

832 456,77

- zywność

347 328,51

310 817,96

- odczynniki

759 398,36

811925,09

272 039,82

254130,62

- energia elektryczna

456 t58,54

470 502,68

- enelgia cieplna

393 261,52

399 748,25

- pozostałe

776 986,08

707 t34,08

- odpłatnych świadczeń zdrowotnych w tym z

NFZ

- z wy dzie|onej działalności

B.

-

KoSZTY DZIAŁALNoSCI oPERACYJNEJ

paliwo

B III. Usługi obce

14 186 765,48

l0

t2

407 953,21

133,39

9 229,56

773 478,89

819 534,37

071 121,95

9 446373,22

192 929,33

178295,63

1 303,80

I 180,80

40 427,28

47 320,92

- usł. informatyczne

49',748,13

46 669,',77

- naprawy, remonty

943 748,48

I168940,54

- transport

- usfugi medyczne
- usługi medyczne

- kontrakty

n

- pranie bielizny

- dozór mienia
- usł. telekomunikacyjne

0,00

- usł. bankowe
- op' pocŻowe
- inne (ścieki'wywóz śmieci' czynszę, dzierŻawasprzętu medycznego)

0,00

0,00

1 103 874,23

690 408,40

93459'ó5

265 600,72

B IV. Podatki i oplaty
B V. Wynagrodzenia
- wynagrodzenia

- osobowy fundusz płac

- wynagrodzenia _ bezosobowy fundusz płac

23 583 032,lŻ

20 555 460,14

t9 276 564,36

t7 206 428,77

4 306 467,76

3 349 031,37

0,00

0,00

4 332 82Ż,93

3 874 583,43

-wynagrodzenia _ umowa o dzieło
B VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Nowodworskie Centrum Medyczne
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- składki ZUS

3 850 702,91

3 419 206,21

412 422,90

399 804,86

69 697,12

55 572,36

652 5Ż0,94

649 938,34

617 083,73

612 107,02

- delegacje

5 456,81

7 591,60

-ryczaĘ

29 980,40

30 239,72

- 5 581 905,60

- 3 t79 06Ż,98

4 477 232,19

3 005 504,11

0,00

0,00

3 483 704,88

2 066 873,87

993 527,3t

938 630,24

432119,47

970 690,46

E I. Shata ztyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

E II' Akfualizacja wartościaktywów niefinansowych

0,00

0,00

_

odpisy na ZFŚS

- szkolenia, kursy i inne

B VII. Pozostale koszty rodzajowe
- ubezpieczenie

oC, majątkowe

C. Zysk/Starta ze sprzedaży

PoZosTAŁE PRZYCHoDY oPERACYJNE

D.

D I. Zysk ztytllłu rozchodu niefinansowych aktywów tnvałych
D II. Dotacje

D IIL lnne

PoZosTAŁE KoSzTY oPERACYJNE

E.

E III. Inne koszĘ operacyjne

970 690,46

F. Zysk/Starta na działalnościoperacyjnej

-t

G. PRZYCHODY FINANSOWE

-

536 792,88

t

144249,33

26140,01

25 338,85

26140,01

25338,85

H. KOSZTY FINANSOWE

ó5121'00

326 481,90

H I. Odsetki

65 121,00

326 481,90

0,00

0,00

-1 575 773,87

-1445392,38

L. Podatek dochodowy

0,00

0,00

M. obowiązkowe zmniejszenie zysku

0,oo

0,00

G

11.

Odsetki

H IV. Inne

I.

ZYSK(STRATA)brutto

N. Zysk (strata) netto

-

- 1 575 773,87

I 445392,38

z povryŻszego rachunku zysków i strat, Nowodworskie Centrum Medyczne,
osiągnęło za rok 2019 stratę w wysokości(- 1 575 773,87 zł) . Kwota ta zostanie

Jak wynika

przeksiegowana w pasywach bilansu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez

organ ZałoĘcielski i Radę Społeczną i prezentowana w pozycji ,,strata z lat ubiegwch",
gdyŻ brak jest funduszu zakJadu do pokrycia straty.

Jednocześnie pragniemy zaznacTyĘ iż ujemny wynik finansowy za rok
2019 wynika z niezapłaconych z^ rok 2019 ptzez Narodowy Fundusz Zdrowia
Nowodworskie Centrum Medyczne

-
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nadwykonaniach, które wynoszą 2 058 326,00 zł.

Jak wynika z powyższych danych, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił
za wszystkie zrealizowane procedury medyczne, to za rok 2019 Nowodworskie

Centrum Medyczne osiągnęłoby zysk w wysokości482 552,13 zł.
Istota rachurrku zysków i strat polega na zestawieniu przychodów uryskanych w jednostce

ze sprzedazy wyrobów

i

usług bądŹ towarów w ramach prowadzonej działalnościoraz

przychodórv uzyskanych

Z

przeprowadzenia operacji finansowych

i

kosztów

tej

działalności.Przychodv ze sprzedaŻy netto są przychodami ze sprzedaży usług. Natomiast

koszty wytworzelria sprzedanych usług obejmują koszty związane z ich wytworzeniem,
przede wszystkim moŻna do nich za\iczyc: zuĘcie mateńałów

anofiyzację, usługi obce, ubezpieczenia społeczne

i

i

energii, wynagrodzenia,

inne. Po odjęciu od przychodów

na sprzedaĘ. otrzynrany wynik na sprzedaĘ brutto
o koszty i przychody, które nie są bezpośrednio związane z

kosztorv otrzymujemy wynik
rrastępnie korygou'any jest

główną działalnościąjednostki, ale są niezbędne do jej prowadzenia. otrzymuje się w ten
sposób wynik na sprzedtĘ netto, czyli faktyczny zysVstratę z podstawowej działalności
.iednostki.

Nota 16. Stan zatrudnienia w zaldadzie w poszczególnych latach 2018 i 20l9

w

podziale na

zawodowe kształtował

2018 r,

2019 r.

ogółem na koniec każdego roku

317,68

312,80

38,97

34,17

1,63

1,00

16,00

15,40

136,10

138,60

16,00

15,00

30,00

31,00

Personel gospodarczy

23,75

22,00

Administracja

30,73

28,13

Personel średniinny (dieteĘk, rejestratorki
medy czne, pomoc dentystycma, sekretarki
medyczne, sterylizator)

24,00

Ż7,00

0,50

0,50

Lekarze medycyny
Lekarue stomatolodzy
Inny persone| vłyŻsry (mgr farmacji,
analityki,rehabilitaci i, fi zi oterapii, psycholo g)

Pielęgniarki i położne
Irmy personel średnimedyczny(technicy: RTG,
fizj oterapi i analitycy, laboranci ratownik med.,

technicv farmacii)
inny personel nizszy (salowe, sanitariusze, pomoce
laboratoryi ne, kierowcy)

Kapelan
Nowodworskie Centrum Medyczne

-
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Nota l7. Ustalenie podatku dochodowego za rok ŻBl9:.

Przychody bilansowe

1.

51 963 2L4,97

2. Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych

4 088 522,58

3. Wartośćprzychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2)

47 874 692,39

4.Koszty bilansowe

53 538 988,84

5.

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

6.

Koszty uzyskania przychodu (4-5)

7.

Wynik podatkowy

48 368 196,82
-493 504,43

5. Informacje i objaśnieniado rachunku
Nota

5 L70 792,02

l8. Struktura środków pieniężnych przyjęta

przepĘwów pieniężnych

do rachunku przepływów pieniężnych
Śmdłi pienięłne

RokbitĄcy

Rok poprzedni

Rodzaj środków pieniężnych

ne konicc oklesu

Zmiatrr stanu
śmdków pienięźnych

o

ogranirzorei
możliwoóci

Ą'sponowania

,

I

5rorlki pieniężne na rachunkach
irrrkorr'1 clr

5

4

351 198,83

7 448,84
629 536,23

278 337,4C

0,00
r85 827,07

357 823,63

636 985,0i

279161"44

185 827,07

6 624,84

Srodki pieniężne lv kasie

lnnc środki pieniężne. w

3

824,04

t-'\ln:

Razem środkipieniężoe i ich
ek*iwalenty

Nota l9. Przeplywy pieniężne netto z działalnościoperacyjnej sporządzone metodą pośrednią
Poprzedni

Wyszcząólnicnie
I
.Ą.

Bieź4cy

rok obrotowy

mkobmtoYy

Ż

3

['rzepht'y środków pieniężnych z dzialalności operacyjnej

-r

l. Zlsk (strata) netto

445 392,38 -

r

575 773,8',1

78r 5r4,2r

lI. Korekty raz€nl

7 988 202,47

6

L Anrorlyzacja

2147 582,88

3 364 412,2Ą

301 143,05

38 980,99

- 737 86r,07

- 47 489,0(

-13 385,50

- 22 862,68

656 989,58
- L 203 667,48

- r90 329,7r
- 189 850,95

8 386 329,r4

5 661 080,59

- 1 548 928,73

- 1 832 427,2r

6 542 810,09

5 205 740,3Ą

2. Z}'ski (stratY) Z tytuhl Ióżnic kursorłych
-1.

[)dsetki i udzialy l,zyskirclr (dyrvidendy)

.ł. Zysk (strata) z działalnościinrvestycyjnej
5. Znriana slanu l€zenv

6' Znliana stalU Zapasó\\'
7-

Znliana stanu naleŹntrści

8.

Zniana

stanu zoborvipati krótkrltenninorł7cll, z rvyjątkieln

poĄczek i kredytórr'

9' Znliana stanu lozliczeń nliędz1'okresowych
10. lnne korektt,

IIl. PnepĘ'wy pieniężnc netto z dzialalności operacyjnej (l +/- Il)

Nowodworskie Centrum Medyczne

-
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6.

Pozostałe wyjaśnienia doĘczące funakcjonowania Nowodworskiego Centrum

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
Pragniemy zau'wuĘÓ, iż do roku 2016, Nowodworskie Centrum Medyczne osiągało dodatni

wynik finansowy' jednakże od roku 2017, sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu' co
spowodowane było wprowadzeruemryczałtu na świadczęnia szpitalne, wymogami podwyżek
płac oraz wzrostem norm zatrudnienia.

Koszty związane

z

działalnościąnaszej placówki cały czas rosną' Szpital zobowiązany jest

udzieliÓ pomocy kazdemu pacjentowi zgłaszającemu się w trybie nagĘm. Niestety jest to
znacłne obciąŻenie budzetu szpita\a, powodujące przehoczenie planowanego finansowania, a

co Za tym idzie, coraz większą stratę finansową oraz utratę pĘnnościfinansowej. Brak
ponownej, wyższej wyceny świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego,

będzie działać na

niekorzyśÓ pacjentów. Wycena ryczahu na rok 2019, nie była adekwatna do pokrycia wzrostu

kosztów ogólnych placówki.

Prrycz1ną pogorszenia sytuacji finansowej jest szybsza dynamika wzrostu kosńów od dynamiki wzrostu przychodów. Główną, choó nie jedyną, przlczynąwzrostu kosztów sąkosńy zasobów ludzkich. Inne koszty działalnościrównież rosną w szybkim tempie. Zwiększa się
udział kosztów osobowych w kosŹach ogółem. Rosną takŹe inne koszĘ o staĘm charakterze,

a mviększenie ryczałtll nie rekompensuje Ęchzmian, co pogłębia straĘ i deficyt środków pieniężnych. Brak dostępnych zasobów kadrowych na ryŃu pracy wymusza na podmiotach podnoszenie wynagrodzeń dla zapewnienia zatrudnienia zapewniającego pacjentom odpowiednią
opiekę medyczną.

Wprowadzenie ryczahu sieciowego zniosło pojęcie nadwykonań a tym samym nie ma moŻli-

wościzapłaty za wykonane ponad ryczakowe świadczenia, choóby degresywnie. Poprzednie
podejście umożliwiało uryskanie zapłaty za świadczenia wykonywane w stanie zagroŻenia

Ę-

cia nawet 1OO%.obecnie nadwykonania te mają dla podmiotu cenę lń,chociaŻ są nieuniknione

Takie działania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia zmuszają Dyrekcję NCM do
rozwaŻenia możliwościograniczenia dostępności świadczefl' dla Pacjentów, np. zabiegów
chirurgicznych planowych, ortopedycmych (chirurgia ręki), gastroskopii, kolonoskopii oraz
zabiegów ginekologicznych. Jednakże ze względów społecznych, Dyrekcja Nowodworskiego
Centrum Medycznego nie zamietza ograniczać dostępności do świadczeń dla pacjentów.

Na pogorszenie wyniku finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego, miało wpływ
jeszcze kilka innych odgómie nalzuconych czynników:

Nowodworskie Centrum Medyczne

- Informacja

dodatkowa do sprawozdania finansowego
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'Wzrost

minimalnego rvynagrodzenia zasadniczego 01 stycmia2}l9 t. do 2250,00 zł

brutto orazwzxost wysokości stawki godzinowej dla umów z|eceil, do kwoty 14,70 zŁbrutto za
godzinę miało również znaczący wpĘw na koszĘ wynagrodzeń w roku 2019.

.

Ustawa

z dnia 8

o

czerwca 2017 roku

sposobie ustalania najniższego

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach lecznicrych. Ustawa nakłada na kaŻdy podmiot leczniczy
obowiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowrrików których wynagrodzenie
zasadniczejest niższe od najniższego wynagrcdzenia (ustalanego algorytmem wskazanym w
art. 3 ust. 1)

niemozliwe'

-

w drodze porozumien zawieranych ze rwiązkami zawodowymi, a jeślito

w drodze

zarządzenia kierownika. Algorytm

to nic innego jak

,,

iloczyn

współczynnika pracy'' wskazany w załączniku do ustawy (od 1,27 dlalekarzaze specja|izacją

II stopnia; 1,05 w prąlpadku \ekarry bez specja|izacji oraz pielęgniarki zĘtl:Łem magistra i

i

specjalizacją, aŻ do 0,64 w przypadku pielęgniarki bez specjalizacji lub fizjoterapeutów

innych pracowników Ze Średnim wykształceniem)

GUS w roku

wynagrodzenia brutto

i

kwoty przeciętnego miesięcmego

poprzednim. Ustawodawca narancił minimalne

progipodwyŻszenia wynagrodzenia zasadniczego:

o I0%

różmicy między najniŻszym

wynagrodzeniem zasadnicrym a wynagrodzeniem konkretnego pracownikaw 2017 r. orazpo
20oń

w kaŻdym następnym roku (2018-202l, art. 3 ust.

1

pkt 5). Jest też drugi próg

-

do 31

grudnia 2019 r. najniŻsze wynagrodzenie musiało być ustalone jako ,,iloczyn współczynnika''

i

kwoty 3,9 tys. złoĘchbrutto (art. 7); Natomiast począwszy od 1 stycznia 2022

r.

wynagrodzenie zasadnicze Żadnego pracownika wykonującego zavłod medyczny nie moŻe
byc niŻsze niż najnizsze wnagrodzenie wynikające z zastosowania algorytmu.

o

$y' rwiązku

z wejściem w Ęcie Ustawy

z

dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
niektórych innych ustaw zmianie ulegĘ przepisy

ze środków publicznych oraz
w sprawie ogólnych warunków o

udzielanie świadczeńopieki zdrowotnej . Zmiany doĘcząm.in. wzrostu wynagrodzeilekarzy
specjalistów. Nowelizacja ustawy przewidziała od dnia 1 lipca 2018 r. wzrost wynagrodzenia
zasadniczego lekarry specjalistów, którzy z'łoŻązobowiązanie do nieudzielania świadczeń u

innego świadczeniodawcy do poziomu 6750,00

zł brutto.

Narodowy Fundusz Zdrowia

zapewnia jedynie refundację podwyzki stawki zasadniczej i dodatku stażowego. Szpitalbędzie

Zmuszony do ponoszenia kosztów wzrostu wynagrodzeń za dyŻury medyczne oraz innych
dodatków z wyrównaniem od 1 lipca 2018, na którę nie ma wskazanego Źrodła finansowania.
Te podwyzki wynagrodzeń również mają Znaczące odzwierciedlenie w kosztach wynagrodzeń

zarok20l9.

.

Dodatkowym obciążeniem finansowym jest dla nas podpisane w dniu 9 lipca 2018

roku porozumienie pomiędzy
Nowodworskie Centrum Medyczne

-

oZZPiP oraz NIPiĘ a Ministrem zdrowia i Prezesem NFZ'
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mające na celu doprowadzió do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków
pracy i płacy pielęgniarek i położnychwykonujących zawod w Polsce.

W wyniku narzuconych odgórnie wyĘcznych, dotyczących podwyżek wynagrodzeń w
roku 2019, koszĘ te wyniosĘ o 3 027 57l,98 zł więcej niż w 2018 roku.

7. Wynagrodzenie biegłego rewidenta z Ętułu wykonania obowiązkowego

badania

rocznego sprawozdania finansowego (zgodnie z rozstrrygniętym przetargiem) za rck 2019
wynosi 5 412,00 zł brutto.
ograniczenie w sprawach dysponowania majątkiem trwaĘm _ nie występuje.

Umowy zawarte przez NCM nie uwzględnione w bilansie a mające wpbw na syfuację
majątkową, finansową i wynik finansowy _ nie występują.

W roku bieŻącym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności.

Po dniu bilansowym nie wystąpiĘ zdnzenia' które wymagaĘby uwzględnienia w
sprawozdaniu finansowym. Nie są Znane Dyrekcji Żadt'rc inne informacje niz wymienione
powyżej, których ujawnienie mogłoby wpbnąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz

wynik finansowy Szpitala.

CZĘSC vI. Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
informacja o ustawie tworzącej tzw. sieć szpitali
od I puŹdziernika 2017

toku, Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze

Mazowieckim naleĘ do trw. ,,sieci szpita|i",

co daje

przede wszystkim gwarancję

czteroletniej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy finansowane są w formie
ryczaŁtu.

Dla ustalenia ryczałfi' na pierwszy okres rozliczeniowy uwzględniane

świadczenia udzielone
ustawy w

i

sprawozdane za rck 2015

były

z cenami stosowanymi w dniu wejścia

Ęcie.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawia
ponizej wykaz umów zawntych z Narodowym Funduszem Zdrowia

Nowodworskie Centrum Medyczne

-
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Nr (Jrnowy zl.lFZ

okres trwania

dodatkowe koszty
świadczeń
wynikające z

kwota

rozplolządzrnia
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Sprawozdanie Nie za|eżnego Biegłego
Rewidenta z bad,ania sprawozdania
finansowego

za okres od

01.0L .Ż019 r. do 31.LŻ.2019

r.
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Zal<ład opieki Zdr owotnej
z siedzibą w Nowym DworzeMazowieckim (05-100)'

przy ul. Miodowej
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SPRAWoZDAIYIE NIEZALEZNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINAIYSOWEGO
Dla Rady Powiatu Nowodworskiego
oraz
Dyrektora:
Nowodworskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100),PrW ul. Miodowej 2

OPINIA
Przeprowadziliśmy badanię załączonego sprawozdania finansowego

za 2019

rok'

Nowodworskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zal<ładu opieki
Zdrowotlrej wNowym Dworze Mazowięckim (05-100),przy ul. Miodowej2, ktorezawiera;

.

bilans sporządzony na dzień3l grudnia 2019 roku, który po stronie

akĘwów i pasywów zamyka się sumą

33 585 626,93zł

wykazującązwiększenie aktywów ipasywów o kwoty 5 182 306,71zł
w tym zwiększenia w aklywach trwĄch 4 679 946,16zł
i zwiększenie w aktywach

.

rachunek zysków i strat zarok obrotowy 2019 roku wykazujący stratę

zwiększenie

.

obrotowych 502 360,57zł

o

netto (1575 773,87)zl

kwotę ( 130 381'49) zł

stratę netto z lat

ubiegłych

(1235 187'83)zł

(powstałą w 20l8r.po pokryciu 2|0 224,55zł kapitałem zakładu)

2
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'

zestawienie zmian w kapitale własnym zarok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019

roku wykazujące kapitał własny w

kwocie

6934143,67zł

który jest wynikiem:

.
.

(załozycielski)
kapitał zapasowy(zakładu)
' minus strata nettoz roku 2018 kwota nie pokryta
. strata roku badanego
. w pasywach pozycji Iv.2.,,Inne rozliczenia międzyokresowe''
kapitału podstawowego

9 745 085,37z|

zero
(1 23515ó,83)zł
(1 575 773,87\zł

przedstawia

skumulowane dotacje i darowizny( które są przychodami) w latach ubiegĘch
badanego roku w kwocie

łącznej

i

z

20 018 09ó,05zł

wyŻsze o kwotę 5 67l' 087,3l'złniż były w roku ubiegłym

'

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 20l9 roku

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o
oraz wstęp

i

dodatkowe informacje,

z

kwotę

279 16t,44zł

objaśnieniami do sprawozdania finansowego

Naszym zdaniem, zaŁączone roczne sprawozdanie finansowe:

-

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej

grudnia 20|9
zakończony w

i

finansowej Szpitala na dzień 3I

r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie ptzepisami ustawy z dn. 29 września

1994 r. o rachunkowości (,,Ustawa o rachunkowości'' - Dz. U.

z 20|9 r. poz. 35l , z póŹn. zm')

oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

-

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Szpital przepisami prawa: ustawy

kwietnia

20ll

r. o działalnościleczniczej (tj.Dz.IJ.z20l8r. poz.160

z dnia

15

zezm.) oraz Statutem

Szpitala;

-

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z

przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów

nt 2041l37al2018

z

dnia 5 marca 2018 r.

wykonywania zawodu oraz $1 ust. 1 pkt.

w

sprawie krajowych standardów

7,24,29 do 32 i 34 uchwaĘ nr

3430l52a/20l9

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia2l marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów
badania oraz innych dokumentów (,,KSB'') atakŻe stosownie do ustawy
a

J

z

dnia 11 maja 2017 r. o
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biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (,,Ustawa o biegĘch
rewidentach" -

tj. Dz.

U .

z 2019 r. poz. l 421 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialnośćZgodnie

z tymi

standardami została dalej opisana w sekcji naszego

sprawozdania odpowiedzialnośó biegłego rewidenta zabadanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezaleŻni

od

Szpitala zgodnie

z

Kodeksem etyki Zawodowych księgowych

Międzynarodowej Federacji Księgowych (,,Kodeks IFAC'') ptzyjętymuchwałami Krajowej Rady

z dnia 25 marca 2O|9r. oraz z innymi wymogami
do badania sprawozdań finansowych w Polsce.

Biegłych Rewidentów nr 343ll52a/20l9
etycznymi, które mają Zastosowanie

Wypełniliśmynasze inne obowiązki etyczne zgodnie ztymi wymogami i Kodeksem IFAC. W
trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz ftrma audytorska pozostali
niezalęŻni od Szpitala zgodnie Z wymogami niezaleŻności określonymi w Ustawie o biegłych
rewidentach.

Uważamy, Że dowody badania, które uzyskaliśmysą wystarczające i odpowiednie, aby stanowió
podstawę dla naszej opinii.

odpowiedzialnośćDyrektora Szpitala za sprawozdanie finansowe
Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych

ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny

i

obraz sytuacji majątkowej

finansowej

i

wyniku finansowego Szpitala zgodnie

Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachuŃowości oraz

Szpital przepisami prawa

i

z

przepisami

z obowiązującymi

umową, a takŻe za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor Szpitala

uznaje za niezbędną aby umożliwió spotządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego
istotne go zniękształcenia spowodowane go

o

szustwem l ub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Szpitala jest odpowiedzia|ny Za ocenę zdolności

Szpitala do kontynuowania działalności,ujawnienie, jeżeli ma

to

zastosowanie, spraw

związanych z kontynuacją działalnościoraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalnościjako
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem

sluacji kiedy Dyrektor Szpitala

albo zamierza dokonaó

likwidacji Szpitala, albo zaniechać prowadzenia działalnościalbo nie ma Żadnej realnej
alternatywy dla likwidacj i lub zaniechania działalności.

4
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Dyrektor Szpitalajestzobowiązany do Zapewnienia, aby Sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość

nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewnośó jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, Że badanie przeprowadzone zgodnie z

KSB zawsze

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i są uważane za istotne , jeŻeli moŻna racjonalnie oczekiwac, że pojedynczo lub łącznie

mogĘby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie
sprawozdania

fi

tego

nansowego.

Koncepcja istotnościstosowana jest ptzez biegłego rewidęnta zarówno przy planowaniu i
przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceil
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśliwystępują, na sprawozdanie finansowe' atakŻe ptzy

formułowaniu opinii biegłego rewidenta.

W

zvłiązku z povłyŻszym wszystkie opinie i

stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu zbadania sąwyraŻane z uwzględnieniem jakościowego i
wartościowego poziomu istotnościustalonego zgodnie ze standardami badania

i

zawodowym

osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Szpitala ani efektywności

lub skuteczności prowadzenia jej spraw przezDyrektora Szpitala obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, atalłże:

-

identyfikujemy

i

oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy

odpowiadające tym ryzykom

i

i

przeprowadzamy procedury badania

uzyskujemy dowody badania, które

odpowiednie, aby stanowić podstawę

są wystarczające

dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia

i

istotnego

zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niz tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo moze dotyczyĆ zmovły, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obej ściakontroli wewnętrznej

;
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uzyskuj emy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania

procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia

opinii na temat skutecznościkontroli wewnętrznej Szpitala;

-

oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadnośó

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przezDytektora Szpitala;

-

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dytektora Szpitala zasady

kontynuacji działalnościjakopodstawy rachunkowości ora4 na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewnośćzwiązana zę zdarzeniami lub warunkami, która moze

poddawać

w

znaczącą wątpliwośćzdolnośćSzpitala

do kontynuacji działalności.JeŻeli

dochodzimy do wniosku, Że istnieje istotna niepewność'wymagane jest od nas zwrócenie uwagi

w

naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia

w

sprawozdaniu

finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze
wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta' jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodowaó, Że Szpita|
zapr zestanie konĘn uacj i działalno ści;

-

oceniamy ogólną prezentację, strukfurę

i

zawaftośćsprawozdania finansowego'

w

tym

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i
zdar zenia w

sp o só

b zap ew niaj ący r zetelną

p

rezent acj ę'

Inne informacje, w Ęm sprawozdanie z działalności.

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalnościSzpitala zarck obrotowy zakoirczony
31 grudnia 2019 r. (,,Sprawozdanie z działalności'')

Odpowiedzialność biegłego rewidenta.
Nasza opinia zbadania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdaniazdziałalności.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze
Sprawozdaniem

z działalności,i czyniąc to,

rozpatrzenie,

czy nie jest istotnie niespójne

ze

sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób

wydaje się istotnie zniekształcone. Jeślina podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Sprawozdaniu

z

działalności,jesteśmyzobowiązani poinformować o tym w

naszym sprawozdaniu z badania.
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Naszym obowiązkiem Zgodnie Z wymogami ustawy
wydanie opinii czy sprawozdanie

o

biegłych rewidentach jest również

z działalnościzostało sporządzone Zgodnie z pruepisami oraz

czy jest zgodne z informacj ami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy' naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Szpitala:
- Zostało sporządzone Zgodnie Z ar1. 49 Ustawy o rachunkowości
-

jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto,

w świetlewiedzy o Szpitalu i jego otoczeniu uzyskanej podczas

naszego badania

oświadczamy, Że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu istotnych zniekształceń.

Wybór firmy badającej
Zostaliśnry wybrani do badania sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum

Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze

Mazowieckim (05_100),PrzY ul. Miodowej
Nowodworskiego

zdnia2l listopada

2

uchwałą nrXIl82ll20l9lRady Powiatu

2019 r. upowaznionej do wyboru zgodnie ze statutem..

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Szpitala zbadaliśmy i będzie badane przeznas również za
2020r.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym zabadanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdan ie nieza|eŻne go

przeprowad zająca badanie

b ie

głego rewidenta

j

est

;

:

Stanisłarva Zaleska wpisana do rejestru biegĘch rewidentów pod nr. 5466
Firma Audytorska to: Biuro Rachunkowe Stanisława Zaleska,58-200 Dzierżoniów
ul. Jałowcowa' nr 26 wpisana na listę firm audytorskich pod nr 582

DzierŻoniów, 03 czerw ca Ż020r
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