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KOŹLU SPORZĄDZONYCH NA DZIE Ń 31 GRUDNIA 2012 ROKU 

 
 
Zrealizowaliśmy uzgodnione z Państwem procedury związane z analizą bilansu sporządzonego 
na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2012 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
Koźlu. Powyższe dokumenty, będące przedmiotem naszej analizy, zostały opracowane zgodnie 
z wymogami ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 z 2009 roku, poz. 1223 
z późniejszymi zmianami) oraz polityką rachunkowości Jednostki. 
 
Za sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat, stanowiącego podstawę wykonanych prac, 
odpowiada Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
Koźlu. Naszym zadaniem była analiza wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat 
w uzgodnionym umownie zakresie. 
 
Wykonane procedury obejmowały weryfikację prawidłowości wprowadzenia do bilansu 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz rachunku zysków i strat sporządzonego 
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu korekt eliminujących błędy zidentyfikowane w Raporcie 
z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych sporządzonych 
na dzień 31 grudnia 2012 roku z dnia 22 lutego 2013 roku zwanego dalej” Raportem z dnia 
22 lutego 2013 roku”, w tym: 
 

- weryfikację kompletności ujęcia transakcji, jakie miały miejsce w obszarze środków 
trwałych w ewidencji księgowej, w drodze procedury uzgodnień syntetycznej 
dokumentacji księgowej z ewidencją środków trwałych; 
 
- weryfikację prawidłowości rozliczenia inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Budynku 
A Szpitala” oraz rozliczenia projektu „Wprowadzenie e-usług” w części nierozliczonej 
do dnia 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w raporcie z dnia 22 lutego 2013 roku; 
 
- weryfikację prawidłowości rozliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego 
na sfinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa Budynku A Szpitala”; 
 
- weryfikację prawidłowości ujęcia w sprawozdaniu wyceny zobowiązań handlowych pod 
kątem uwzględnienia ryzyka odsetkowego od zobowiązań przeterminowanych; 
 
- weryfikację prawidłowości prezentacji zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; 
 
- weryfikację prawidłowości ujęcia w informacji finansowej rezerw na sprawy sądowe; 
 
- weryfikację prawidłowości ujęcia w księgach rezerw na świadczenia pracownicze, 
z wyłączeniem oceny prawidłowości szacunku tych rezerw; 
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- weryfikację prawidłowości ujęcia i rozliczenia, w bilansie i rachunku zysków i strat, 
rozliczeń międzyokresowych przychodów, z tytułu środków pieniężnych otrzymanych 
na sfinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
 

Określone powyżej procedury są ze swojej natury ograniczone i nie adresują wszystkich 
możliwych kwestii, których analiza byłaby konieczna w celu pełnej oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej Podmiotu. 
 
Prace stanowiące przedmiot Umowy wykonano na podstawie dokumentów i informacji 
uzyskanych w dniach od 13 do 20 marca 2013 roku od pracowników Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
Wnioski opracowane na podstawie wykonanych procedur zamieszczone zostały w kolejnych 
sekcjach niniejszego raportu. 
 
Nasze przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług 
Pokrewnych mającymi zastosowanie do usług związanych z uzgodnionymi procedurami 
dotyczącymi informacji finansowych.   
 
Ponieważ zrealizowane przez nas procedury nie stanowią badania ani przeglądu sprawozdania 
finansowego w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz 
Międzynarodowych Standardów dotyczących przeglądu sprawozdań finansowych, nie wydajemy 
opinii ani raportu z przeglądu zarówno o bilansie jak i o poszczególnych jego pozycjach.  
 
Gdybyśmy przeprowadzili dodatkowe procedury badania lub przeglądu sprawozdania finansowego 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowymi 
Standardami dotyczącymi przeglądu sprawozdań finansowych, naszą uwagę mogłyby zwrócić inne 
sprawy, które wymagałyby przedstawienia Państwu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Poloczek 
Biegły rewident  
Nr. ewidencyjny 11283 
 
 
 
Mikołów, 27 marca 2013 
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1. PREZENTACJA PODMIOTU 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu jest odrębną Jednostką 
organizacyjną utworzoną przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, który jest dla niego Organem 
Założycielskim. Zakład uzyskał osobowość prawną w dniu 31 grudnia 1998 roku dokonując 
rejestracji w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział V Gospodarczy.  
 
Obecnie Podmiot wpisany jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego w Sądzie 
Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000004757. 
 
Jednostka posiada numer identyfikacji podatkowej 7491790304 oraz numer REGON 000314661.  
 
Fundusz założycielski Podmiotu, na dzień przeprowadzania niniejszej analizy, wynosił 
16.056.550,30 zł, natomiast fundusz zakładowy Jednostki ukształtował się na poziomie 
15.742.292,90 zł. 
 
Pełniącym obowiązki Dyrektora Naczelnego Podmiotu na dzień sporządzenia niniejszego raportu 
był Pan Andrzej Mazur. 
 
Zgodnie ze Statutem Podmiotu oświadczenia woli w imieniu Zespołu składa Dyrektor Zespołu 
bądź upoważnieni przez niego zastępcy. Czynność prawna, powodująca powstanie zobowiązania 
pieniężnego, wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego Zespołu. 
 
Przedmiotem działalności Jednostki, na podstawie jej Statutu, jest udzielanie szpitalnych 
i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej zmierzających do zachowania, 
ratowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjentów, w tym w szczególności: 
1) sprawowanie stacjonarnej opieki w specjalnościach reprezentowanych przez Zespół; 
2) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie 

działające przy Zespole; 
3) wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratoria diagnostyczne; 
4) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach: 

a)  opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą; 
b)  opieki profilaktycznej nad pracującymi; 

5) profilaktyka i promocja zdrowia; 
6) prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej działalności 

medycznej; 
5) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zespołu, w szczególności 

personelowi wykonującemu zawody medyczne; 
6) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej 

na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami, polegającej między innymi na: 
a)  wynajmowaniu części nieruchomości użytkowanych przez Zespół na cele związane 

z potrzebami bytowymi pracowników i pacjentów, 
b)  wynajmowaniu i dzierżawie nieruchomości użytkowanych przez Zespół na cele związane 

z ochroną zdrowia innym podmiotom świadczącym usługi medyczne; 
c)  świadczeniu usług medycznych na zlecenie; 

10) prowadzenie działalności szkoleniowo dydaktycznej związanej ze szkoleniem pracowników 
służby zdrowia na bazie SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle; 
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11) wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów realizujących świadczenia medyczne 

i zajmujących się ochroną zdrowia, związanych ze świadczeniem tych usług, przy użyciu 
majątku ruchomego i nieruchomego użytkowanego przez Zespół lub będącego jego 
własnością. 

 
Zatrudnienie w Jednostce na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtowało się na poziomie 712 osób. 
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2. INFORMACJE O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH 
PROCEDUR W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH BILANSU 
I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
    
        
2.1 Rzeczowe aktywa trwałe 
  
W informacji finansowej będącej przedmiotem analizy na saldo rzeczowych aktywów trwałych 
na dzień 31 grudnia 2012 roku składały się: 
 
Grunty  3 412 720,00 

Budynki i budowle 41 626 638,22 

Urządzenia techniczne i maszyny 2 438 412,23 

Środki transportu 764 436,69 
Inne środki trwałe 2 098 030,88 
Środki trwałe w budowie 690 295,45 
Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 
Razem 51 030 533,47 
 
Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze rzeczowych aktywów trwałych zidentyfikowane 
w Raporcie z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych 
sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku z dnia 22 lutego 2013 roku, obejmowały:  
- stwierdzenie niezgodności syntetycznej dokumentacji księgowej z ewidencją środków trwałych 
wynikającej z faktu braku ujęcia kompletu transakcji, jakie miały miejsce w obszarze środków 
trwałych w ewidencji księgowej, 
- stwierdzenie braku przyjęcia w poczet środków trwałych ze środków trwałych w budowie 
zakończonych inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa Budynku 
A Szpitala”, 
- stwierdzenie błędnego klasyfikowania odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie 
inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Budynku A Szpitala” poprzez ujmowanie ich w wyniku 
bieżącego okresu zamiast aktywowanie w wartości inwestycji do momentu przyjęcia jej 
do użytkowania, 
- stwierdzenie  nieprawidłowości w kwestii rozliczenia projektu inwestycyjnego „Wprowadzenie 
e-usług” polegających na błędnym aktywowaniu w wartości inwestycji kosztów szkoleń 
stanowiących koszty okresu oraz braku rozliczenia wszystkich elementów inwestycji pomimo 
zakończenia projektu. 
 
W ramach wykonanych procedur dokonaliśmy: 
- weryfikacji kompletności ujęcia transakcji, jakie miały miejsce w obszarze środków trwałych 
w ewidencji księgowej, w drodze procedury uzgodnień syntetycznej dokumentacji księgowej 
z ewidencją środków trwałych, 
- weryfikacji prawidłowości rozliczenia inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Budynku 
A Szpitala” oraz rozliczenia projektu „Wprowadzenie e-usług” w części nierozliczonej do dnia 
31 grudnia 2012 roku, o której mowa w Raporcie z dnia 22 lutego 2013 roku, 
- weryfikacji prawidłowości rozliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie 
projektu „Rozbudowa i przebudowa Budynku A Szpitala”. 
 
Przeprowadzone procedury uzgodnień syntetycznej dokumentacji księgowej z rejestrami środków 
trwałych nie wykazały nieprawidłowości co świadczy o poprawnej prezentacji rzeczowych 
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aktywów trwałych w bilansie i kompletnym ujęciu w księdze głównej wszystkich transakcji 
w zakresie środków trwałych, jakie zostały odnotowane w ewidencji pomocniczej. 
 
W informacji finansowej sporządzonej dnia 31 stycznia 2013 roku według stanu na dzień 
31 grudnia 2012 roku Jednostka wykazywała 27.012.196,11 zł środków trwałych w budowie 
związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i przebudowa Budynku A Szpitala”. W Raporcie 
z dnia 22 lutego 2013 roku stwierdzono iż, pomimo faktycznego oddania do użytkowania 
i rozpoczęcia użytkowania części omawianej inwestycji objętej protokołem odbioru końcowego 
z dnia 28 stycznia 2009 roku, dla których Jednostka uzyskała odpowiednio w dniach: 
- 7 sierpnia 2008 roku pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w zakresie budynku gazów medycznych, 
- 16 stycznia 2009 roku pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w zakresie: 

a)  przebudowanego i rozbudowanego niskiego i wysokiego parteru budynku „A” Szpitala 
obejmującego przebudowę budynku A – Izba Przyjęć i Pracownia Endoskopii oraz SOR 
wraz z przyłączami,  

b)  przebudowanej kotłowni; 
- 9 października 2012 roku pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w zakresie I-go piętra budynku A szpitala – Oddział Ortopedyczny; 
Jednostka nie dokonała stosownych zapisów w księgach odzwierciedlających te zdarzenie, 
w postaci częściowego przyjęcia inwestycji w poczet środków trwałych. Jedynie w kwestii 
budynku gazów medycznych dokonano przyjęcia do użytkowania, jednakże nastąpiło to dopiero 
w marcu 2011 roku. W rezultacie zniekształcona została wartość bilansowa środków trwałych 
prezentowana w informacji finansowej  sporządzonej dnia 31 stycznia 2013 roku jak i wynik oraz 
fundusz zakładowy Podmiotu, ze względu na brak naliczenia amortyzacji za cały okres 
faktycznego użytkowania omawianych elementów inwestycji. 
 
Drugą kwestią związaną z rozliczeniem inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Budynku 
A Szpitala” w zakresie, której stwierdzono nieprawidłowości był brak kapitalizacji, w wartości 
początkowej inwestycji, odsetek od kredytu zaciągniętego na jej sfinansowanie do momentu 
przyjęcia inwestycji do użytkowania. Jednostka pełną wartość odsetek od kredytu, która w latach 
2007-2012 wyniosła łącznie 2.255.494,03 zł odniosła w wynik finansowy okresu. 
 
W informacji finansowej sporządzonej dnia 13 marca 2013 roku według stanu na dzień 31 grudnia 
2012 roku Jednostka dokonała następujących korekt w zakresie rozliczenia omawianej inwestycji: 
 
a) w oparciu o sporządzone przez Dział Techniczny Podmiotu rozliczenie projektu dokonano 
przyjęcia w poczet środków trwałych w dniu 31 grudnia 2012 roku na podstawie dokumentu 
OT numer OT0-00695/2012:  

 
- przebudowy i rozbudowy budynku „A” szpitala oddanej do użytkowania dnia 31 stycznia 
2009 roku w kwocie 23.758.169,90 zł, kwota ta została powiększona o wartość odsetek  
od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji poniesionych w okresie do dnia 
31 stycznia 2009 roku w łącznej wartości 453.902,10 zł, 
 
- przebudowy i rozbudowy budynku „A” szpitala – Oddział Ortopedii oddanej 
do użytkowania dnia 31 października 2012 roku w kwocie 2.108.529,80 zł; 
 

b) dokonano naliczenia amortyzacji dla nowoprzyjętych środków trwałych za okres od momentu 
faktycznego oddania ich do użytkowania do dnia bilansowego, dokonując z tego tytułu stosownej 
korekty funduszu zakładowego; 
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c) dokonano korekty funduszu zakładowego będącej rezultatem zmiany kwalifikacji odsetek 
od kredytu za okres 2007- styczeń 2009 jako odsetek zwiększających wartość inwestycji, 

 
d) dokonano korekty funduszu zakładowego w związku z rozliczeniem wyposażenia Oddziału 
Wewnętrznego faktycznie użytkowanego od 2009 roku, a do tej pory nie rozliczonego, 

 
e) dokonano ujęcia rozliczenia nakładów poniesionych na odbudowę rozdzielni elektrycznej 
zniszczonej na skutek pożaru – w informacji finansowej sporządzonej dnia 31 stycznia 2013 roku 
element ten stanowił rozbieżność pomiędzy rejestrem środków trwałych, a ewidencją księgową. 
 

Łączne zestawienie wprowadzonych korekt w zakresie rozliczenia projektu „Rozbudowa 
i przebudowa Budynku A Szpitala” oraz ich wpływ odpowiednio na wynik finansowy Jednostki 
i jej fundusz zakładowy przedstawia tabela numer 1. 
 
Tabela nr 1 
Rozliczenie inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Budynku A Szpitala” 
 

Opis Wartość korekty 
Wpływ na 

wynik 2012 
Wpływ na wynik 

lat ubiegłych 

Nakłady poniesione na realizację 
inwestycji wykazane w informacji 
finansowej sporządzonej dnia 31 
stycznia 2013 roku 27 012 196,11     
Przyjęcie rozbudowy i przebudowy 
budynku "A" szpitala oddanej do 
użytkowania dnia 31 stycznia 2009 
roku 24 212 072,00     
Kapitalizacja odsetek 453 902,10   453 902,10 
Naliczenie amortyzacji 2 370 361,80 -605 301,80 -1 765 060,00 
Rozliczenie wyposażenia Oddziału 
Wewnętrznego 290 997,62   -290 997,62 
Przyjęcie rozbudowy i przebudowy 
budynku "A" szpitala - Oddział 
Ortopedii 2 108 529,80     
Naliczenie amortyzacji 16 482,60 -16 482,60   
Ujęcie rozliczenia nakładów 
poniesionych na odbudowę rozdzielni 191 203,34     
Razem   -621 784,40 -1 602 155,52 
Nierozliczone nakłady inwestycyjne 
na dzień 31.12.2012 663 295,45     
 
W trakcie wykonywania uzgodnionych procedur nie otrzymaliśmy z Działu Technicznego, 
odpowiedzialnego za wliczenie wartości zakończonych części projektu, specyfikacji prezentującej 
sumę przyjętych do użytkowania nakładów inwestycyjnych odpowiednio na kwotę 
23.758.169,90 zł i kwotę 2.108.529,80 zł wraz z dokumentami źródłowymi stanowiącymi ich 
podstawę. W odpowiedzi na naszą prośbę Dział Techniczny przygotował specyfikację dla 
nakładów inwestycyjnych związanych z niezakończoną jeszcze część projektu w postaci budynku 
łącznika. Ze specyfikacji tej wynika, iż suma nakładów na ten element inwestycji na dzień 
31 grudnia 2012 roku ukształtowała się na poziomie 2.572.658,37 zł netto co daje 3.138.643,21 zł 
brutto. Porównanie tej wartości z wartością ujętych w księgach nakładów inwestycyjnych 
nierozliczonych na dzień 31 grudnia 2012 roku wskazuje, iż Jednostka dokonała błędnej wyceny 
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w zakresie rozliczenia projektu zawyżając wartość  przyjęć w poczet środków trwałych o kwotę 
2.475.347,76 zł. Fakt ten wpłynął odpowiednio na kalkulację amortyzacji, a tym samym na wynik 
finansowy Jednostki roku bieżącego i wyniki lat ubiegłych. W rezultacie rekomendujemy ponowną 
weryfikację przyjętych nakładów inwestycyjnych pod kątem prawidłowości ich klasyfikacji 
do zakończonych części projektu inwestycyjnego oraz właściwych środków trwałych. 
Równocześnie chcemy podkreślić, iż naszej szczegółowej analizie i weryfikacji jako dane 
techniczne nie podlegały informacje otrzymane z Działu Technicznego Jednostki, określające 
wartość zakończonych i niezakończonych części projektu. 
 
Poza kwestią opisana powyżej nieskorygowanym elementem pozostała sprawa właściwego 
przyjęcia do użytkowania budynku gazów medycznych, jednakże w naszej opinii nie rzutuje 
to w sposób istotny na analizowaną informacje finansową Podmiotu.  
 
Na uwagę zasługuje także fakt, iż dokonując rozliczenia inwestycji Jednostka przyjęła 
uproszczenie polegające na przypisaniu całego finansowania z kredytu do nakładów przyjętych 
do użytkowania w styczniu 2009 roku. Prawidłowym podejściem do rozliczenia zagadnienia 
byłoby przypisanie finansowania, a tym samym odsetek od kredytu proporcjonalnie do wszystkich 
elementów projektu w takim procencie w jakim zostały one z tego źródła sfinansowane. Przyjęte 
przez Jednostkę uproszczenie nie powinno w sposób istotny zniekształcać informacji finansowej 
Podmiotu ze względu na fakt, iż rozliczenie nakładów w roku 2009 stanowiło najistotniejszą część 
projektu. W ramach wykonywanych procedur nie byliśmy jednak w stanie szczegółowo 
zweryfikować tego zagadnienia ze względu na brak stosownej dokumentacji wiążącej przyjęte 
nakłady inwestycyjne ze źródłem ich finansowania. 
 
W informacji finansowej sporządzonej dnia 31 stycznia 2013 roku według stanu na dzień 
31 grudnia 2012 roku Jednostka wykazywała 200.307,43 zł środków trwałych w budowie 
związanych z realizacją projektu „Inwestycja EFRR-PROJEKT –wprowadzenie e-usług inform.-
um.RPOP.02.02.00-16-005/09-00”. Jak stwierdzono w Raporcie z dnia 22 lutego 2013 roku 
nakłady te obejmowały elementy,  takie  jak koszty szkoleń, które nie powinny stanowić elementu 
kapitalizowanego w wartości środków trwałych w budowie bądź elementy, które w związku 
z zakończeniem procesu inwestycyjnego i rozliczeniem projektu powinny zostać z dniem 
31 grudnia 2012 roku rozliczone. Jednostka w informacji finansowej sporządzonej w dniu 
13 marca 2013 roku dokonała stosownych korekt stwierdzonych nieprawidłowości poprzez: 
 

a) ujęcie w kosztach okresu nakładów poniesionych na szkolenia w łącznej kwocie 
121.988,43 zł, 

b) ujęcie w kosztach okresu nakładów poniesionych na wykonanie tablicy informacyjnej 
w kwocie 2.740,00 zł, 

c) rozliczenie nakładów poniesionych na wykonanie projektu informatyzacji oraz jego  
studium wykonalności poprzez zwiększenie wartości stosownych środków trwałych 
z dniem 31 grudnia 2012 roku w łącznej kwocie 75.579,00 zł. 

  
W rezultacie ujętego rozliczenia inwestycji wynik finansowy Podmiotu uległ obniżeniu o kwotę  
124.728,43 zł.  
 
Jednostka dokonując korekty nie uwzględniła faktu, iż część kosztów szkoleń w kwocie 
21.510,00 zł dotyczyła poprzednich okresów sprawozdawczych. Brak uwzględnienia powyższego 
elementu nie wpływa jednak istotnie, w naszej opinii, na analizowaną informację finansową 
Podmiotu, w rezultacie czego można stwierdzić, iż Jednostka prawidłowo dokonała korekty 
analizowanego zagadnienia.    
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2.2 Zobowiązania handlowe 
 
W informacji finansowej będącej przedmiotem analizy saldo zobowiązań krótkoterminowych 
na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły: 
 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1 855 670,16 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 173 523,98 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 1 325 566,23 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 871 740,03 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 470 939,28 

Fundusze specjalne 78 079,91 

Razem 15 775 519,59 
 
Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze zobowiązań zidentyfikowane w Raporcie 
z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych sporządzonych 
na dzień 31 grudnia 2012 roku z dnia 22 lutego 2013 roku, dotyczyły braku uwzględnienia 
w informacji finansowej ryzyka odsetkowego, w związku z występującym znaczącym 
przeterminowaniem zobowiązań handlowych Podmiotu. Informacja finansowa sporządzona w dniu 
31 stycznia 2013 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmowała jedynie naliczenie 
odsetek od zobowiązań przeterminowanych tylko w takim zakresie w jakim Podmiot został nimi 
obciążony przez kontrahentów. W wycenie nie uwzględniono odsetek od zobowiązań 
przeterminowanych nie naliczonych przez kontrahentów, ale należnych im za okres do dnia 
31 grudnia 2012 roku, o zapłatę których kontrahenci mogą wystąpić w przyszłych okresach.  
 
W ramach wykonanych procedur dokonaliśmy weryfikacji prawidłowości ujęcia w sprawozdaniu 
wyceny zobowiązań pod kątem uwzględnienia ryzyka odsetkowego od zobowiązań 
przeterminowanych. 
 
Jednostka w informacji finansowej sporządzonej w dniu 13 marca 2013 roku według stanu 
na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonała wyceny zobowiązań handlowych w drodze naliczenia 
odsetek od zobowiązań przeterminowanych nierozliczonych do dnia bilansowego za okres 
od upływu terminu płatności do dnia 31 grudnia 2012 roku. W wyniku dokonanej wyceny ujęto 
w informacji finansowej odsetki w łącznej wartości 283.642,44 zł powodujące obniżenie wyniku 
Podmiotu o tę kwotę. 
 
W celu ustalenia prawidłowości naliczenia odsetek na wybranej próbie dokonaliśmy przeliczenia 
ujętych w księgach wartości. Kontrolne przeliczenie dotyczyło następujących kontrahentów: 
Farmacol S.A., Simens Healthcare Diagnostics Sp z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych, Alcon Polska Sp z o.o.. Wykonane procedury nie wykazały istotnych 
nieprawidłowości w dokonanej przez Jednostkę kalkulacji. 
 
Kompletność naliczenia odsetek zweryfikowaliśmy w drodze konfrontacji specyfikacji 
kontrahentów, wobec których, Podmiot posiadał zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku 
i specyfikacji kontrahentów, wobec których, naliczono odsetki i wyjaśnienia na wybranej próbie 
przypadków, w których stwierdzono istnienie zobowiązań, a nie stwierdzono naliczenia odsetek. 
Wykonane procedury nie wykazały istotnych nieprawidłowości. 
 
W naszej ocenie ujęte przez Podmiot naliczenie odsetek od zobowiązań pokryło występujące 
w Jednostce ryzyko odsetkowe. 
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2.3 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
  
W informacji finansowej będącej przedmiotem analizy saldo zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły: 
  
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowe 5 567 010,02 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowe 1 855 670,16 

Razem 7 422 680,18 
               
Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zidentyfikowane w Raporcie z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących informacji 
finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku z dnia 22 lutego 2013 roku, dotyczyły 
błędu ujawnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w podziale na długo 
i krótkoterminowe, co ze względu na wysokość zobowiązania istotnie wpływało na obraz 
Jednostki prezentowany w tej informacji. 
W informacji finansowej sporządzonej dnia 13 marca 2013 roku według stanu na dzień 31 grudnia 
2012 roku Podmiot dokonał stosownej reklasyfikacji zobowiązań, wyróżniając zobowiązania 
krótkoterminowe  w kwocie 1.855.670,16 zł wobec czego informacja ta już właściwie prezentuje 
omawiane zagadnienie. 
 
 
2.4 Rezerwy na zobowiązania 
  
W informacji finansowej będącej przedmiotem analizy saldo rezerw na zobowiązania na dzień 
31 grudnia 2012 roku stanowiły: 
  
Pozostałe rezerwy 142 657,00 

Razem 142 657,00 
                 
Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze rezerw na zobowiązania zidentyfikowane w Raporcie 
z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych sporządzonych 
na dzień 31 grudnia 2012 roku z dnia 22 lutego 2013 roku, obejmowały: 
- brak ujęcia w informacji finansowej rezerw na świadczenia pracownicze obejmujące odprawy 
emerytalne i nagrody jubileuszowe, 
- brak kompletności ujęcia rezerw na sprawy sądowe, w tym sprawy pracownicze zgodnie 
z oszacowanym ryzykiem.  
 
W ramach wykonanych procedur dokonaliśmy weryfikacji prawidłowości ujęcia w księgach 
rezerw na świadczenia pracownicze oraz weryfikacji prawidłowości ujęcia rezerw na sprawy 
sądowe. 
 
W informacji finansowej sporządzonej w dniu 13 marca 2013 roku według stanu na dzień 
31 grudnia 2012 roku Jednostka nie ujęła rezerw na świadczenia pracownicze. Zgodnie z uzyskaną 
z działu księgowości informacją brak ujęcia omawianych rezerw jest spowodowany faktem, 
iż do dnia 13 marca 2013 roku Podmiot nie zdążył dokonać stosownych kalkulacji.  
Mając na względzie skalę zatrudnienia w Podmiocie oraz fakt, iż Jednostka, zgodnie 
z obowiązującymi w niej regulaminami, jako długoterminowe świadczenia w okresie zatrudnienia 
wypłaca nie tylko odprawy emerytalne ale także nagrody jubileuszowe, rekomendujemy ujęcie  
stosownej rezerwy na świadczenia pracownicze zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości 
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w kolejnej wersji informacji finansowej, tak aby odzwierciedlała ona rzeczywisty stan zobowiązań
Jednostki z tego tytułu.  

W informacji finansowej sporządzonej w dniu 13 marca 2013 roku według stanu na dzień
31 grudnia 2012 roku Jednostka dokonała aktualizacji stanu rezerw związanych z toczącym się
postępowaniem sądowym. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie z informacją otrzymaną
od Radcy Prawnego Podmiotu w dniu 14 marca 2013 roku Jednostka była stroną w dwunastu
trwających sprawach pracowniczych i w czterech sprawach o odszkodowanie. 

Łączna kwota roszczeń w sprawach o odszkodowanie, zgodne ze złożonymi pozwami, wynosiła 
2.096.026,71 zł i obejmowała sprawy wytoczone z powództwa: Pana Piotra Macha, Pana Karola
Pytlika, Pani Brygidy Labisz oraz Państwa Janiny, Iwony i Krzysztofa Dziób. Rezerwy widniejące
w informacji finansowej z tytułu odszkodowań w łącznej kwocie 53.718,00 zł obejmują trzy
z wyżej wymienionych spraw – bez uwzględnienia pozwu Pani Brygidy Labisz oraz faktu
zwiększenia wartości pozwu przez Pana Piotra Macha. Wysokość rezerw oszacowano jako 5%
wartości przedmiotu sporu, zakładając, iż w momencie przegranej Jednostka będzie zobligowana
jedynie do pokrycia 5% świadczenia jako udział własny. Pozostała część zostanie zapłacona przez
ubezpieczyciela.  
W nieobjętej rezerwami sprawie z powództwa Pani Brygidy Labisz, w której wysokość pozwu
została określona na kwotę 886.000,00 zł ubezpieczyciel, powołując się na przedawnienie,
odmówił partycypacji w ewentualnym odszkodowaniu. W ocenie Radcy Prawnego Jednostki
Pana Wojciecha Wachowiak istnieje ryzyko, iż Sąd, zasądzi w tej sprawie na rzecz powoda kwoty
w wysokości od 100.000,00 do 300.000,00 zł. Ze względu na skalę zjawiska, w naszej opinii,
sprawa ta wymaga uwzględnieniu w informacji finansowej Podmiotu. 

Poza sprawami o odszkodowanie Jednostka objęła rezerwami także sprawy pracownicze ujmując
z tego tytułu w księgach rezerwę na łączną kwotę 88.939,00 zł. Szacując rezerwy na sprawy
pracownicze Jednostka przyjęła zasadę ujmowania ich w wysokości wniesionych pozwów.
Dokonana przez nas weryfikacja wskazała, iż stosując przyjętą przez Podmiot zasadę wyceny,
wartość rezerw z tytułu pozwów pracowniczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku,
oszacowana w oparciu o informacje Radcy Prawnego z dnia 14 marca 2013 roku powinna wynosić 
64.939,00 zł , czyli powinna być o 23.950,00 zł niższa od wartości ujętej przez Podmiot. 

Podsumowując łącznie zagadnienie rezerw na sprawy sądowe zarówno o odszkodowanie jak
i sprawy pracownicze, elementem, wymagającym w naszej opinii korekty, jest fakt uwzględnienia
w informacji finansowej Podmiotu rezerwy na sprawę z powództwa Pani Brygidy Labisz. 

Równocześnie, nie wnosząc zastrzeżeń do wartości oszacowanych rezerw z tytułu odszkodowań
chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wytyczne zawarte w Krajowym Standardzie
Rachunkowości nr 6 dotyczące prezentacji tego rodzaju zagadnień. Zgodnie z tymi wytycznymi 
Jednostka w oparciu o swoją najlepszą wiedzę na dzień bilansowy, na temat prawdopodobnej
wartości zobowiązania wynikającej z toczonych przeciwko niej spraw sądowych, ujmuje
w księgach rezerwę. Rezerwa ta w kolejnych okresach podlega stosownej weryfikacji i aktualizacji
do bieżącego stanu wydarzeń. Równocześnie, jeżeli Jednostka oczekuje, że część lub całość
wydatków niezbędnych do wywiązania się ze zobowiązania, na które utworzono rezerwę, zostanie
jej zwrócona przez stronę trzecią, wówczas zwrot wydatków ujmuje jako odrębny składnik
aktywów. Należy przy tym jednak pamiętać, iż składnik aktywów może zostać ujęty wyłącznie
wtedy gdy jest praktycznie pewne, że Podmiot go rzeczywiście otrzyma. 
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2.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 
W informacji finansowej będącej przedmiotem analizy saldo rozliczeń międzyokresowych 
przychodów na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły: 
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanych dotacji 
długoterminowe 

25 980 595,51 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanych dotacji 
krótkoterminowe 

0,00 

Razem 25 980 595,51 
 
Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze rozliczeń międzyokresowych przychodów 
zidentyfikowane w Raporcie z przeprowadzenia uzgodnionych procedur dotyczących informacji 
finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku z dnia 22 lutego 2013 roku, 
obejmowały: 
- brak ujęcia w informacji finansowej korekt w zakresie rozliczeń międzyokresowych przychodów 
związanych z:  

a) wejściem w życie od dnia 1 lipca 2011 roku ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) zgodnie z którą samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej stosują do otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, a także środków 
pieniężnych otrzymanych na te cele, ogólne zasady wynikające z art. 41 ustawy 
o rachunkowości, czyli rozliczenie polegające na wykorzystaniu instytucji rozliczeń 
międzyokresowych przychodów 
b) uwzględnieniem ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742) która w art. 8 ustanowiła, iż wartość 
odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych 
otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 
dniem 1 lipca 2011 roku fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których 
mowa w art. 41 Ustawy o rachunkowości; 

- błędy stwierdzone w zakresie bieżącego rozliczania otrzymanych dotacji polegające 
na nieuwzględnieniu w rozliczeniach dokonywanych przez Podmiot faktu, iż dotacje, powinny być 
rozliczane w czasie przez cały okres amortyzacji środków trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, których sfinansowaniu służyły; 
- błędy w zakresie rozliczenia umorzonych pożyczek, otrzymanych na sfinansowanie środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych polegające na ujmowaniu ich w wyniku bieżącego 
okresu, podczas gdy ze na względu fakt, iż pożyczki dotyczą inwestycji, wartość przychodów z ich 
umorzenia powinna zgodnie z art. 41 Ustawy o rachunkowości zostać rozliczona w czasie w całym 
okresie amortyzacji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, których 
sfinansowaniu służyły.  
 
Kwestię ujęcia w informacji finansowej rozliczeń międzyokresowych przychodów można 
podzielić na następujące elementy: 
- ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów będących rezultatem zmian ustawowych 
w zakresie dotacji otrzymanych na sfinansowanie:  

a) nakładów na budynki i budowle, 
b) pozostałych środków trwałych; 

- ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących realizacji projektu „Wprowadzenie 
e-usług”; 
- ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących realizacji projektu przebudowy 
i rozbudowy budynku A szpitala; 
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- ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych z dotacjami otrzymanymi po dniu 
1 lipca 2011 roku na sfinansowanie pozostałych środków trwałych. 
 
Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów będących rezultatem zmian ustawowych 
w zakresie dotacji otrzymanych na sfinansowanie nakładów na środki trwałe 
 
Zgodnie z  art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742), Jednostka zobowiązana została dokonać 
przeniesienia wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów 
trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła 
przed dniem 1 lipca 2011 roku fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wartość odpowiadającą 
niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych należało ustalić na dzień 
31 grudnia 2011 roku. 
 
W celu ustalenia powyższych wartości dla budynków i budowli Jednostka dokonała analizy 
nakładów inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1999 roku do końca roku 2011 
na budynki i budowle nie umorzone do dnia 31 grudnia 2011 roku identyfikując nakłady 
pochodzące z dotacji. Identyfikacji dokonał dział księgowości w oparciu o posiadaną wiedzę 
na temat transakcji jakie miały miejsce w latach poprzednich w Podmiocie. W ten sposób ustaloną 
wartość nakładów inwestycyjnych porównano z ustaloną w oparciu o analizę umów wartością 
dotacji otrzymanych w latach 1999-2011 na sfinansowanie nakładów na budynki i budowle. 
W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnej rozbieżności pomiędzy wartością wynikającą 
z analizy nakładów inwestycyjnych, a wartością wynikająca z analizy umów uznano, iż wartość 
otrzymana w drodze analizy nakładów inwestycyjnych jest prawidłowa. Ustaloną w ten sposób 
kwotę po uwzględnieniu stosownych odpisów amortyzacyjnych za lata 1999-2011 przeniesiono 
do rozliczeń międzyokresowych przychodów.  
W ocenie pracowników działu księgowości przyjęte rozwiązanie w zakresie ustalenia wartości 
nakładów na budynki i budowle sfinansowanych z dotacji jest jedynym sposobem jej ustalenia. 
Realizacja szczegółowej analizy nakładów do dokumentacji źródłowej w celu identyfikacji źródeł 
ich finansowania nie jest możliwa ze względu na brak stosownej dokumentacji z lat ubiegłych 
w Podmiocie. 
 
W ramach wykonywanych procedur, dokonaliśmy, na wybranej próbie, w oparciu o dostępną 
dokumentację weryfikacji kalkulacji Jednostki polegającej na: analizie umów dotacji, uzgodnieniu 
poniesionych w poszczególnych latach nakładów inwestycyjnych oraz rekalkulacji amortyzacji. 
Wykonane procedury nie wykazały nieprawidłowości w zakresie identyfikacji nakładów 
sfinansowanych z dotacji podlegających przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe 
przychodów. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie kalkulacji rozliczenia rozliczeń 
międzyokresowych przychodów przypadającego na rok 2012. W wyniku przyjęcia błędnej 
podstawy do wyliczeń Jednostka zniekształciła odpis roku 2012 o kwotę 95 255,02 zaniżając w ten 
sposób wynik finansowy. 
 
W celu ustalenia wartości nakładów sfinansowanych z dotacji dotyczących pozostałych środków 
trwałych podlegającej przeniesieniu w poczet rozliczeń międzyokresowych przychodów Jednostka 
dokonała analizy zapisów na funduszu założycielskim Podmiotu, dokonywanych od roku 2007, 
identyfikując w ten sposób otrzymane dotacje i dofinansowania i korelując je z poszczególnymi 
środkami trwałymi. Analizie podlegały zapisy od roku 2007, bowiem rejestr środków trwałych 
posiadający informację na temat źródła finansowania składników majątku trwałego wskazywał, 
iż najpóźniej przyjęte nieumorzone środki trwałe sfinansowane z dotacji pochodzą z tego okresu. 
Ustaloną w ten sposób kwotę po uwzględnieniu stosownych odpisów amortyzacyjnych za lata 
2007-2011 przeniesiono do rozliczeń międzyokresowych przychodów.  
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Wykonane przez nas procedury polegające na uzgodnieniu danych z rejestru środków trwałych 
w zakresie pozycji sfinansowanych z dotacji do kalkulacji dokonanej przez Jednostkę oraz 
wyjaśnieniu różnic nie wskazały na występowanie istotnych nieprawidłowości w rozliczeniu.  
 
Dane na temat wpływu wyprowadzonych korekt w zakresie rozliczeń międzyokresowych 
przychodów będących rezultatem zmian ustawowych prezentuje tabela numer 2. 
 
Tabela nr 2 
Wpływ wyprowadzonych korekt w zakresie rozliczeń międzyokresowych przychodów będących 
rezultatem zmian ustawowych 
 

Pozycja 

Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów na 

31.12.2012 

Wpływ na fundusz 
założycielski 

Wpływ na wynik 
roku 2012 

Budynki i budowle (przyjęcia przed 
01.01.2011) 12 698 355,23 -13 026 440,18 328 084,95 
Rozbudowa i przebudowa budynku "A" 
szpitala (z uwzględnieniem korekty 
opisanej w obszarze rzeczowych 
aktywów trwałych) 4 510 416,67 -4 635 416,67 125 000,00 
Pozostałe środki trwałe 1 114 753,11 -1 944 324,90 829 571,79 

Razem   18 323 525,01 -19 606 181,75 1 282 656,74 
Korekta w związku z błędnym ujęciem 
rozliczenia budynków i budowli za rok 
2012 -95 255,02 0,00 95 255,02 

Razem po korekcie 18 228 269,99 -19 606 181,75 1 377 911,76 

 
Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących realizacji projektu „Wprowadzenie 
e-usług” 
 
Środki otrzymane na sfinansowanie projektu „Wprowadzenie e-usług” Jednostka otrzymała 
po dniu 1 lipca 2011 roku w rezultacie czego ich rozliczenie nie wymagało dokonywania korekty 
funduszu założycielskiego, bowiem zostały one przez Jednostkę już w informacji sporządzonej 
w dniu 31 stycznia 2013 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ujęte w pozycji 
rozliczeń międzyokresowych przychodów w stosunku do środków otrzymanych z dotacji unijnych 
bądź w wyniku bieżącego okresu, co miało miejsce w odniesieniu do umorzonej w roku 2012 
pożyczki otrzymanej z powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w kwocie 866.467,00 zł. 
 
W informacji finansowej sporządzonej w dniu 13 marca 2013 roku Jednostka dokonała korekt 
związanych z rozliczeniem rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących projektu 
„Wprowadzenie e-usług” eliminując stwierdzone w Raporcie z dnia 22 lutego 2013 roku 
nieprawidłowości w postaci braku uwzględnienia w pozycji rozliczeń międzyokresowych 
przychodów umorzonej pożyczki, która została pierwotnie odniesiona na wynik finansowy okresu 
sprawozdawczego, oraz błędnego bieżącego rozliczenia otrzymanych dotacji, polegającego 
na nieuwzględnieniu faktu, iż dotacje powinny być rozliczane w czasie przez cały okres 
amortyzacji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, których sfinansowaniu 
służyły. 
 
Dokonana przez nas weryfikacja ujęcia rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących 
realizacji projektu „Wprowadzenie e-usług” polegająca na rekalkulacji rozliczeń Podmiotu oraz 
konfrontacji ich na wybranej próbie z dokumentacją źródłową wykazała pewne nieprawidłowości. 
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Źródła stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich wpływ na wynik finansowy roku 2012 prezentuje 
poniższa tabela. 
 
Tabela nr 3  
Korekty związane z ujęciem rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących realizacji 
projektu „Wprowadzenie e-usług” 
 

Pozycja Wartość 
Dotacja unijna 5 028 539,46 
Umorzona pożyczka 866 467,00 

Razem otrzymane dotacje na realizacje projektu  5 895 006,46 
Rozliczenie roku 2012 626 877,26 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów związane z projektem „Wprowadzenie e-
usług” wg stanu na dzień 31.12.2012 

5 268 129,20 

Korekta w związku z błędna proporcją przyjętą w zakresie rozliczania dotacji wg 
stanu środków otrzymanych do dnia 31.12.2012 roku (winno być 83% jest 85%) 
oraz błędnym odpisem jednorazowym środka podlegającego w rzeczywistości 
amortyzacji w czasie 

(23 853,33) 

Korekta w związku z brakiem rozliczenia środków pochodzących z pożyczki (w 
głównej mierze dotyczy finansowania szkoleń) 

127 577,20 

Rozliczenie roku 2012 po korekcie 730 601,13 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów związane z projektem „Wprowadzenie e-
usług” wg stanu na dzień 31 .12.2012 po korekcie 

5 164 405,33 

 
 
W trakcie wykonywania uzgodnionych procedur stwierdzono dodatkowo następujące 
nieprawidłowości: 
 

a)  Jednostka w celu sfinansowania omawianej inwestycji zaciągnęła w dniu 7 lutego 2012 
roku kredyt w Banku DnB Nord w kwocie 2.900.000,00 zł. Prowizja od tego kredytu 
w wysokości 26.100,00 zł oraz odsetki w wysokości 57.070,42 zł płatne w okresie 
do momentu przyjęcia inwestycji w poczet środków trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych zostały przez Podmiot odniesione w wynik finansowy okresu. Zgodnie 
z Ustawą o rachunkowości odsetki te powinny zostać skapitalizowane w wartości 
początkowej stosownych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, których 
kredyt dotyczył; 

b)  Od pożyczki dotyczącej sfinansowania omawianej inwestycji Jednostka uiściła podatek 
PCC w wysokości 17.329,00 płatny w okresie do momentu przyjęcia inwestycji w poczet 
środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. Koszty tego podatku zostały przez 
Podmiot odniesione w wynik finansowy okresu. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości 
koszty te powinny zostać skapitalizowane w wartości początkowej stosownych środków 
trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, których pożyczka dotyczyła. 

 
Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych z dotacjami otrzymanymi po dniu 
1 lipca 2011 roku na sfinansowanie pozostałych środków trwałych oraz projektu przebudowy 
i rozbudowy budynku A szpitala 
 
Dokonana przez nas weryfikacja ujęcia rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących 
dotacji otrzymanych w okresie po dniu 1 lipca 2011 roku na zakup pozostałych środków trwałych 
polegająca na rekalkulacji rozliczeń Podmiotu oraz konfrontacji ich na wybranej próbie 
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z dokumentacją źródłową wykazała pewne nieprawidłowości. Źródła stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz ich wpływ na wynik finansowy roku 2012 prezentuje poniższa tabela. 
 
Tabela nr 4  
Korekty związane z ujęciem rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących zakupu 
pozostałych środków trwałych 

 

Pozycja 

Wartość rozliczeń 
międzyokresowych 

przychodów wg 
stanu na 31.12.2012 

Rozliczenie 
roku 2012 

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku A szpitala (dotacje 
otrzymane po dniu 1 lipca 2011 roku) 1 627 320,94 6 808,87 

Pozostałe środki trwałe sfinansowane z dotacji  (dotacje otrzymane po 
dniu 1 lipca 2011 roku) 761 820,36 337 937,94 

Razem   2 389 141,30 344 746,81 
Korekta w związku z brakiem uwzględnienia proporcji w rozliczeniu 
dofinansowania zakupu samochodów z umorzonej w 2012 pożyczki  38 331,46 -38 331,46 

Rozliczenie roku 2012 po korekcie  306 415,35 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące zakupu 
pozostałych środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2012 po 
korekcie 2 427 472,76   

 
W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, będącym przedmiotem niniejszej 
analizy, łączna wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów została ujęta jako pozycja 
długoterminowa. W rzeczywistości częściowo zostanie ona rozliczona już w okresie najbliższych 
12 miesięcy, w związku z czym, prawidłowa prezentacja zagadnienia wymaga wyróżnienia  
elementu krótkoterminowego z łącznej ich wartości.   
 
 
2.6 Podsumowanie weryfikacji wprowadzonych korekt 
 
W tabeli numer 5 zestawiono rezultat wykonanych procedur prezentując wpływ stwierdzonych 
nieprawidłowości na wynik finansowy Podmiotu prezentowany w informacji finansowej 
sporządzonej w dniu 13 marca 2013 według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. Tabela ta nie 
zawiera ewentualnych korekt wymaganych w związku z uwzględnieniem w wyniku finansowym 
Jednostki nie ujętej przez Podmiot korekty w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze, a także 
ewentualnych korekt związanych z prawidłowym ujęciem rozliczenia projektu „Przebudowa 
i rozbudowa budynku A Szpitala” i uwzględnieniem rezerwy na sprawę z powództwa Pani Brygidy 
Labisz. 
 
Równocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż zrealizowane przez nas procedury nie 
stanowią badania ani przeglądu sprawozdania finansowego w rozumieniu Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów dotyczących przeglądu 
sprawozdań finansowych. Gdybyśmy przeprowadzili dodatkowe procedury badania lub przeglądu 
sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz 
Międzynarodowymi Standardami dotyczącymi przeglądu sprawozdań finansowych, naszą uwagę 
mogłyby zwrócić inne sprawy, które wymagałyby przedstawienia Państwu.  
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Tabela nr 5 
Zestawienie korekt zidentyfikowanych w ramach wykonywanych procedur i ich wpływ na wynik 
finansowy Podmiotu 
 

Pozycja Wartość 

Wynik wykazany w informacji finansowej sporządzonej w dniu 
13.03.2013 wg stanu na dzień 31.12.2012 (849 289,39) 

Korekty 260 947,20 

Korekta związane z prawidłowym rozliczeniem rozliczeń 
międzyokresowych przychodów szczegółowo opisane w tabelach 
2-4 160 447,78 

Korekta związana z brakiem kapitalizacji odsetek i prowizji od 
kredytu w Banku DnB Nord i kosztów PCC od pożyczki służących 
finansowaniu projektu „Wprowadzenie e-usług” 100 499,42 

Wynik za rok 2012 po korektach (588 342,19) 

 
 
2.7 Kwestie dodatkowe 
 
Zgodnie z  art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny 
wynik finansowy. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, 
w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok 
obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – 
do wysokości tej wartości. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji dotyczą roku 
obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy, w przypadku 
niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony powyżej, podmiot tworzący 
w terminie 12 miesięcy od upływu terminu, jaki posiadał podmiot tworzący na pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego, wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie 
formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. 
 
Zgodnie z informacją finansową będącą przedmiotem niniejszej analizy i po uwzględnieniu 
proponowanych korekt Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 
zakończył rok obrotowy stratą w wysokości 588 432,19 zł. Wyłączenie kosztów amortyzacji roku 
2012 w kwocie 3.641.835,05 zł powoduje, iż strata roku 2012 przekształca się w zysk, 
a w rezultacie czego nie znajdują zastosowania punkty artykułu 59 ustawy o działalności 
leczniczej, w kwestii konieczności  pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez podmiot 
tworzący.  
 
Proste porównanie wyników lat 2011 i 2012, w których to Jednostka osiągnęła odpowiednio stratę 
netto na poziomie 3.531.967,52 zł i poziomie 588 342,19 zł wskazuje na znacząca poprawę 
sytuacji finansowej Podmiotu w roku 2012 w stosunku do roku ubiegłego. Głębsza analiza nie 
pozwala jednak na pełne potwierdzenie tego wniosku.  
 
Głównym elementem świadczącym o kondycji finansowej podmiotu jest wynik jaki osiąga 
on na podstawowej działalności operacyjnej. Porównanie wyników Jednostki na tym poziomie 
wskazywałoby na pogorszenie jej sytuacji finansowej w roku 2012. Wniosek ten nie jest jednak 
do końca trafiony ze względu na fakt, iż osiągnięta przez Jednostkę w roku 2011 strata 
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na działalności podstawowej w kwocie 3.090.193,15 zł  nie jest w pełni porównywalna 
z rezultatem roku 2012 ze względu na fakt, iż nie uwzględnia ona kosztów amortyzacji projektu 
„Przebudowa i rozbudowa Budynku A Szpitala”, w kwocie około 605.000,00 zł, które w związku 
z wprowadzonymi korektami błędów zostały ujęte w rachunku zysków i strat Jednostki dopiero 
w roku 2012. Uwzględnienie tych kosztów w rachunku zysków i strat roku ubiegłego powoduje, 
iż strata roku 2011 wzrasta do kwoty 3.695.193,15 zł. Porównanie wyników na działalności 
operacyjnej po uwzględnieniu opisanej powyżej korekty wskazuje, iż wynik roku 2012 jest 
zbliżony do wyniku roku 2011.  
 
Wyłączając z wyniku operacyjnego koszty amortyzacji otrzymujemy ogólną informację 
określającą zdolność podmiotu do finansowania swojej bieżącej działalności operacyjnej. 
Z danych roku 2012 wynika, iż Jednostka wygenerowała przychody pozwalające na pokrycie jej 
kosztów operacyjnych, nie generując jednak żadnej dodatkowej nadwyżki finansowej (wynik po 
wyłączeniu amortyzacji kształtuje się w okolicach zera). Tym samym, wygenerowane przychody 
nie pozwalają Jednostce na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia zarówno bankowego jak 
i handlowego oraz ewentualnych wydatków inwestycyjnych.   
 
Stratę roku 2012 w znaczący sposób niwelują ujęte na skutek zmiany przepisów prawa rozliczenia 
międzyokresowe przychodów dotyczące środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych 
sfinansowanych z dotacji, których rozliczenie powoduje poprawę wyniku finansowego Jednostki 
w roku 2012 w łącznej kwocie 2.417.928,48 zł. Elementu tego nie zawiera rachunek zysków i strat 
roku 2011 jako, iż zmiana została wprowadzona do sprawozdania finansowego dopiero od roku 
2012. 
 
Porównanie wyników roku 2011 i 2012 oraz analizę elementów działalności pozostałej, 
kształtujących wynik finansowy roku 2012, zawiera tabela numer 6. 
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Tabela nr 6 
Porównanie wyników roku 2011 i 2012 oraz analiza elementów działalności pozostałej 
kształtujących wynik finansowy roku 2012 
 

Wyszczególnienie 2011 2012 
 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 62 607 832,96 64 554 294,20 
 Koszty działalności operacyjnej, w tym: 65 698 026,11 68 224 777,33 
Amortyzacja 2 390 861,21 3 641 835,05 
Pozostałe koszty działalności podstawowej 63 307 164,90 64 582 942,28 

Zysk (strata) ze sprzedaży (3 090 193,15) (3 670 483,13) 
Korekta (605 000,00) 17 329,00 

Wynik po korekcie (3 695 193,15) (3 653 154,13) 
Wynik po wyłączeniu kosztów amortyzacji (94 331,94) 6 009,92 
      
Pozostałe elementy kształtujące wynik (441 774,37) 3 064 811,94 
Rozliczenie międzyokresowe przychodów roku 2012 

  

2 417 928,48 
Otrzymane dotacje na realizację programu profilaktyki 618 919,00 
Otrzymane dotacje i umorzone pożyczki nie związane rzeczowym 
majątkiem trwałym 1 070 998,23 
Przychody przyznane w roku 2012 a dotyczące lat ubiegłych 244 364,27 
Odsetki od kredytów (411 530,91) 
Odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów (535 125,66) 
Odsetki od zobowiązań memoriałowe (283 642,44) 
Pozostałe koszty i przychody (57 099,03) 

      

Wynik netto (4 136 967,52) (588 342,19) 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1:  Bilans SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPO ŁU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ w K ędzierzynie-Koźle według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 
 

Lp. Tytuł 
Stan na Stan na 

31.12.2012r. 31.12.2011r. 

A AKTYWA TRWAŁE 53 592 126,07 53 677 897,48 

I Warto ści niematerialne i prawne 2 561 592,60 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 51 030 533,47 53 677 897,48 

1 Środki trwałe 50 340 238,02 25 784 897,47 

A grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 412 720,00 3 764 470,00 

B budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  41 626 638,22 17 269 893,75 

C urządzenia techniczne i maszyny 2 438 412,23 498 090,15 

D środki transportu 764 436,69 956 851,26 

e inne środki trwale 2 098 030,88 3 295 592,31 

2 Środki trwałe w budowie 690 295,45 27 893 000,01 

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III  Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1 Nieruchomo ści 0,00 0,00 

2 Warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00  0,00 

B AKTYWA OBROTOWE 9 705 236,99 9 038 358,87 

I Zapasy 707 000,26 707 583,70 

II Należności krótkoterminowe 6 039 516,81 5 348 075,63 

1 Należności od jednostek powi ązanych 0,00 0,00 

2 Należności od pozostałych jednostek 6 039 516,81  5 348 075,63 

A z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 039 516,81 5 335 482,03 

  - do 12 miesięcy 6 039 516,81 5 335 482,03 

B z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

0,00 0,00 

C inne 0,00 12 593,60 

D dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III  Inwestycje krótkoterminowe 2 744 228,12 2 910 968,71 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 744 228,12 2 910 968,71 

A w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

B w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

C środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 744 228,12 2 910 968,71 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 744 228,12 2 910 968,71 

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 214 491,80  71 730,83 

 AKTYWA RAZEM 63 297 363,06 62 716 256,35 
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Lp. Tytuł 
Stan na Stan na 

31.12.2012r. 31.12.2011r. 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 15 742 292,90 38 036 395,90 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 16 056 550,30 36 011 031,72 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 2 120 080,42 5 557 331,70 

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII  Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 585 048,43 0,00 

VIII Zysk (strata) netto - 849 289,39 -3 531 967,52 

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

0,00 0,00 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA 47 555 070,16 24 679 860,45 

I Rezerwy na zobowi ązania 142 657,00 56 968,00 

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

3 Pozostałe rezerwy 142 657,00 56 968,00 

  - długoterminowe 0,00 0,00 

  - krótkoterminowe  142 657,00 56 968,00 

II Zobowi ązania długoterminowe 5 656 298,06 7 529 577,24 

1 Wobec jednostek powi ązanych 0,00 0,00 

2 Wobec pozostałych jednostek 5 656 298,06 7 529 577,24 

a kredyty i pożyczki 5 567 010,02 7 422 680,18 

b Inne zobowiązania finansowe 89 288,04 106 897,06 

III  Zobowi ązania krótkoterminowe 15 775 519,59 14 523 403,52 

1 Wobec jednostek powi ązanych 0,00 0,00 

2 Wobec pozostałych jednostek 15 697 439,68 14 461 641,35 

a kredyty i pożyczki 1 855 670,16 2 497 675,16 

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 10 173 523,98 8 665 287,57 

  - do 12 miesięcy  10 173 523,98 8 665 287,57 

e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 1 325 566,23 1 262 520,30 

h z tytułu wynagrodzeń 1 871 740,03 1 767 437,80 

i inne  470 939,28 268 720,52 

3 Fundusze specjalne 78 079,91 61 762,17 

IV Rozliczenia mi ędzyokresowe 25 980 595,51 2 569 911,69 

1 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 25 980 595,51 2 569 911,69 

  - długoterminowe 25 980 595,51 2 569 911,69 

  - krótkoterminowe 0,00 0,00 

PASYWA RAZEM 63 297 363,06 62 716 256,35 
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Załącznik nr 2:  Rachunek zysków i strat SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w K ędzierzynie-Koźle za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2012 roku  
 
Lp. Tytuł 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 

A Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane z nimi, w tym: 64 554 294,20  62 607 832,96 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 64 551 736,20 62 605 412,96 

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 

0,00 0,00 

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 558,00 2 420,00 

B Koszty działalno ści operacyjnej 68 224 777,33 65 698 026,11 

I Amortyzacja 3 641 835,05 2 390 861,21 

II Zużycie materiałów i energii 12 998 338,07 14 632 689,79 

III Usługi obce 9 973 876,45 9 789 262,42 

IV Podatki i opłaty, w tym: 224 916,34 205 048,70 

V Wynagrodzenia 33 441 022,50 32 085 437,97 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 971 421,12 6 056 863,76 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 970 809,80 536 452,26 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 558,00 1 410,00 

C Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) -3 670 483,13 -3 090 193,15 

D Pozostałe przychody operacyjne 4 511 578,52 401 749,79 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 100,00 40 650,00 

II Dotacje 1 103 110,61 30 289,00 

III Inne przychody operacyjne 3 384 367,91 330 810,79 

E Pozostałe koszty operacyjne 224 688,66 160 610,35 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00 0,00 

III Inne koszty operacyjne 224 688,66 160 610,35 

F Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej (C+D-E) 616 406,73  -2 849 053,71 

G Przychody finansowe 71 540,63 50 436,69 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00 0,00 

II Odsetki, w tym: 61 300,99 45 583,61 

III Zysk ze zbycia inwestycji  0,00 0,00 

IV Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 0,00 

V Inne 10 239,64 4 853,08 

H Koszty finansowe 1 350 177,77 733 350,50 

I Odsetki, w tym: 1 350 177,77 733 350,50 

II Strata ze zbycia inwestycji  0,00 0,00 

I Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (F+G-H) -662 230,41  -3 531 967,52 

J Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 187 058,98  0,00 

K Zysk (strata) brutto (I±J) -849 289,39 -3 531 967,52 

L Podatek dochodowy 0,00 0,00 

M Zysk (strata) netto (K-L-M) -849 289,39 -3 531 967,52 

 


