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WPROWADZENIE §Uftb JG oł.Jok,,
DO SFRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01-01-20tl r. do 31-1,2,2011 r.

1. Charakterysfyka Jednostki.

Brzeskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczrry Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mossora I,49-30l Brzeg

Podstawowym przedmiotem dzińalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

16-00051

12396 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01 .01.201 1r. - 3 I.I2.20Ilr.

3. Rocane sprawozdanie finansowe sporządzono pr:zy zńożeniu kontynuowania działalnoŚci

gospodarcz ej przez co najmniej 12 kolejnych miesięc y i dłużej; nie są nzrm znane okoliczności,

które wska4łłałyby na istnienie po#azrrych zagrożeń dla kontynuowania pruez BCM

działalności .

4. Akr[wa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawąo rachunkowości, zĘmże:

4.1. Do amortyzacji środków trwałych orazwałtości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki

przeńdziane w wykazie rccztrych stawek affIo@acyjnycb,, stanowiącym zńączlltk do ustawy

podatkowej . Wszystkie środki trwałe amorfyzowane są metodą liniową.

4.2. Środki trwałe o wartości do 2.500 zł ujmowane sąw ewidencji środków trwaĘch i odpisywane

jednorazowo w koszĘ.

4.3. MateriĄ wyceniane sąwg cen zakupu.

Btzeg, dn. 30.03,20I2r.
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nazwisko i imią podpis osoby sporządząiacej



Rachunek rysków i strat
Brzeskiego Centrunr Medycznego za\O|i roku

l:,ł,'Ł*§.*i$}ł*t Ż"$=fi0i"tó.Ifu::* ;Ź;01,'lo,r.ó".;ki#
A. Przychody letto ze sprzedaży i zrównane z nimi 31 880 943,46 30 477 528,a5

l. Przychody netto ze sprzeda4 produktów i usfue 31 846 957.38 30 467 903,05

ll.

Lmlana stanu produlctów (zwtększenie - wańość dodatnia,
zmniejszenie - wańość ujemna) 31 930,00 8 980.00

lll. Koszt wytworzenia świadczeń na rvłasne potrzeby jedrrostki
lV. Przycholy netto ze sprzedaĘ towarów i materiałów 2 056,08 645.00

B. Koszty działaIności operacyjnej 33 451 970,52 33 345 308.28
I Amortyzagja I043 486,2l 804 447,67

ZuĘcie materiałów i energii 6 701 024,88 7 221011.03
lll. Usługi obce 6 48l226,51 6 324 576.3
lV. Podatki i opłaty 290 578,62 316 067,44
V. Wynagrodzenia 15 49ż 410,03 15 394 454,78
Vl. S wia4czenia na rzecz pracowników 3 21l739.67 3 092 018.9I
Vll. Pozostałe koszty rodzaj owe 230 855.2: 191 805,95

IVlll] V/ańość sprzedanych towarów i materiałów 649,371 926.19

D. Pozostałe pzychgdy operacyjne 500 689,90 337 022,39
l. Zyskzezbycia,f liefi nansowychakŁrr,*Ów.tJwŁrych 1 11< 

^^
n^^

ll. Dotacje 0.00 0,00
lll. [nne plzychody operacyjne 498 464,90 337 0ż2,39

E. Pozostałe koszty operacyjne l98 937.12 169 054.04
tr ata ze zby cia niefi nansowychffi 0.0C 0.00

ll. Aktualizacją wartości akłwów niefinansówycĘ
ll. IInne koszty operic/jn- l98 937,12 169 054.0Ą

9. Ęy9nody finansowe 23172,23 24 792,78
l_jywldendy t udziŃy w ryskach - w tym od jednostek zalĆiny&T
stowarzyszonych

ll. lOdsetki uzYskane 23 172,23 24 792,78
l lll. Zysk ze zlycia inwestycji
lV. Aktualizacj a wańości inwestycj i
V. Inne

H. Koszty finansowe 59 ?9a,85 115 454,8ó
Odsetki 59 290,85 l15 454,8

ll. Str ata ze zbyc ia inwestycj i
lll. Akluatizągj a wańości inwestycj i
lV. lnne

J. Wyni k zdarzeń nadzrłłyczajnych 0,00 0.00
ll. Wqkinńzwyczajne 0,00 0,00
ll. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

L Podatek dochodowy
M lk]taĘlgw!ązk we zmniejśż@

Bneg, dnia 30.03.20l2 r.

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzajacej ltiłióivnittajednostki



Brzeskie Centrum Medyczne
ul. Mossora l,49-301 Bneg

Zestarvienie znrian Iy fundu§zu własnym rv 2011 roku

Brzeg, dn. 30.03.20l2r.

r,i j.
..-.\il.,

I Fundusz własny na początek okręsu (BO) 6.895.463,02, 5.599.704,49

_ korektv błedów nodstawowvch 0 0

Ia Fundusz własny na początek okresu (BO) po korektach 6.895.463,02 5.599,704.49

l Fundusz podstawowv na początęk okresu 17.175.319,78 11.185.014.15

1.1 Zmiany funduszu Dodstawowego

a) zwiekszenie z ffiufu 9.634,37 2.441.7l4.13

otr"yrn:^e aarowiany środków trwałych- od WOŚP
otrzymane darowizny środków trwałych - od BSPZ i Starostwa Polviatowego w Brzegu

doksięgowanie wartości zakończonych inwestycji prowadzonych przez Powiat Brzeski -

soR

9.634,37
44.061,20

2.397.652,93

b) Zmnieiszenie z tytufu -przekazanie środków trw. Starostwu w Brzegu 0 0

1.2 Fundusz oodstawowy na koniec okesu 1 1.185.014,15 t3.6?6.72,8.28

2 Nalezne wpłaty na fundusz podstawowy na początek okesu
2,1 zmiana należnych wpłat na fundusz podstawowy

2.2 Nalezne wpłatv na fundusz podstawowy na konięc okesu
3 łJdziałv (akcie) własne na początek okresu

3.1 I]działv (akcie) własne na koniec okesu
4 Fundusz zaDasowy na początek okresu 0 0

4.1 Zmiany fu nduszu zapasowego
a) Zwiększenie z tyfufu
L\
tJl Zninieiszenie z fińufu - pokrvcie siraiy
4.2 stan funduszu zapź§owego na koniec okresu 0 0

5. Fundusz z ahualizacii wyceny na początek okresu

5.1 Zmianv funduszu z aląualizacii wyceny
\,) Fundusz zaktualizacii wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe fundusze rezerwowe na początek oJcresu

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)rezerwołvych

b.,ż. pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu

7 zvsk (strata) z lat ubieełych na koniec na początek okesu -2.701.511.80 -4.ż79.9I6,76

7.L Zysk z lat ubieełych na początęk okresu

7.2 zvsk z lat ubieełrrch la początek okresu, po korektach

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4 Strata z iat ubiegłych na początek okręsu -2.701.511,80 -4.279.9l6,76

korekry błędórv podstawowych

7.5 strata z lat ubięgłych na początek okresu, po korektach -2.701.511.80 -4.2,79.9I6,76

a) zwiększenie |.578.404.96 -1.305.392.90

b) zmnieiszenie - pokrycie strał
:1.6 Strata z lat ubiegbch na koniec okresu -4.279.916,76 -5.585.309.6ó

7.7 zvsk (strata) z lat ubieefuch na koniec okresu

8. Wvnik nętto za rok obrotowy -1.305.392,90 -ż.790.473,96

a) zysk netto

b) §trata netto 1.305.392,90 -2.790,473,96

odpisy z zysku
II. Fundusz własny na koniec okręsu (BZ) 5.599.704,49 5.250,944,66

m, Fundusz własny, po uwzględnieniu propozrycii pokrycia straty 5.599.704,49l 5.250,944,66

nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej nanvisko i pis kierownika jednostki


