
B rzes k i e Cenlru ru i}.[etĄ, cł t e
Sanndiieln! Publiczlz}. Zaktad Opieki Zdrolłonej

ltl. I1.Iossora I
49-30l Brzeg

Rachunek prżepl),1vóly pieniężnych
Za oklęs

od dnia 0I .0 1 .20 1 1 r. do dnia 3 1. l2.20 1 l r.
(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie Popzcdni rck obrotolv.v Bićża§y rck obroiolv,v

A. przentnw środkólv pienieżnych z dzialalności tlneracvinei

I. Zysk (strata) netto l 305 392.9c -2790 473,9t
IL Korekty razem: ż342967 |0 2 32s 664.66

i- AnortYzacia l043 486.2l 804 447 -61
2. Zyski (straty) z Mulu róźnic kusorvych

J. Odsetlci i udzialy rv zyskach (dyrvidendy) 23 172.23 28 l l 5,0ł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyinei -I0 5ż43a 00c
5. Zmima stalu rezenv _3l 930.00 -8 980 oc
6. Zmiaf,a stanu zapasów -270 308,46 75 l89.13
7. zmiana stanu należności 220 6ż3.69 268 686_0l
8. Zmiana stanu zobowią,zali krótkoterminowych, z wyią&iem pożyczek i kedłów l 364 326.09 l I54 9o2 4(.

9. Zmima stanu rozliczeń międzyokresowych 10 464 31 3 3o4 j5
l0. Inne korekty -6 342,73

[II. ftzepfytvy pieni9ile netto z działalności ooeracvinei fi+/_Il) 1037 s74,2c 464 809 3t
B. Pzepłpry środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnei

t.Wpty*y 0,0C 00(
l. Zbycie }vartości niematerialnych i prarvnych oraz rzecżowvch aktywólv trwafuch

2. Zbycie intvesfycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z alr:tywórv finansowycĘ rv tym: 0,0( 000
a) rv iednostkach oorviazanyclr

b) w pozostaiych iednostkach: 0.00 o.0c
- zbycie aktywów finansowyclt

- dyrvidendy i udziały w zyskaclr
- splata udzielonyclr pożyczek długotermi-trow_vcll

- odsetki

_ inne tvpiywy z aitywów finansowych

4. Inne rvpłnvy inwe§tycyine

Il Wydatki 54 320.851 24 355.2l
l. Nabycie waltości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowvch altwów tvatvch 54 320,8: 24 355.2l
2. inwcstycje w nieruchomości oraz wa.raości niematerialne i Drarvne

3, Na aktnva finansowe, w tym: 0,0( 0.0(
a) rv jednostkach powiązanych

b) w pozostaĘoh jednostkach: 0,0( 0,00
- nabycie aktywów finansolvych

- udzielone pożyczki dlueotenninowe

4, Ime wydatki inivestycyine

ITL PrzepVwy pieniężn€ netto z działalrrości inwestyovinei fi_lD -54 320,85 -24 355.2l
C. PrzłpVwy środków pieniężnych z dzialalności finansowei

I. WŃvy 22 9s33a 43l5 8l
l. wpływy netto z wydania udzialów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat

do kaoitafu

z.lKrędyty i Doż}lc*j 0.0C 0.0c
3. Emisla dhratych paDierów wartościowych

4, lnne wpływ finansowe )) o\1 1( 4 3l5.8l
IL Wydatki 20l 341.47 523l3.18

l. Nabycie udziałów (akcii) rvłasnych

2. Dyrvidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli

]. Inne. Ńż rvyptaty na rzecz właścicieli. wvdatki z tvtufu oodziafu xsku
4. sDłaty kedyów ipotlczek 0,00 0.0c
5, Wykup dhźnych papierów wartościowych

ó. z tytufu innych zobolviązał finansowych

7. płatności zobowiązań z tytufu umów leasingu finlilEoweqo

8- Odsetki 34 59|.47 52 3l3,18
9, Irrne wydatki finansowe 166 7 s0.0a

Itr. Pnepłyrvy pieniężne notto z dziahlności finansowei G-II) l78 388.17 -4"1 997.31
D, Przeplywy pienigźne netto razem (A.III+/_B.III+/-C.IID 804 865.18 .s}7 161.8l
8. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym; 804 865.18 -537 161.8[

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytufu różric kursowych

F. Środki pieniężne na poćząaek okre§u 538 243,23 l 343 108,4I
G. Środki pieniEźne na koniec okresu (F+/_D), w tym: 1 343 108.4r 805 946,5:

o oganiczonei mofliwości dysponowania l5 530.97 28912.37
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DoDATKowE {NFORMACJE { otsJAŚNrEr+ła
do sPrawozdania finansowe go za okres od 01-01_2011 r. do 31-72-201tr r.

7. Zakres zmian rvartoŚci grup rodzajorvych środkórv tl,waĘch oraz wartości niematerialnych
; _-^--,_-,^l_l lJ I alv llt tu

a) 1abela ruchu waltości niematerialnych i prawnych.

Ę§sffi$łs}§i*,$§#

1. wartości niematerialne i prawne na nocznf.k rnkll 65.288.88
z. zwl,ęrszęrua z tylułu zakupu
3. Zmniejszęnia zt tułu sprzedazy
4. Wartość brutto wartości niemąt.ri 65.288.88
5. Umorzenie na początek roku 57.963.55
6. Zwiększeńe - amortyzacjarocz\i 5.389,11
7. Zmnięjszenię - sprzedń
8. umorzenie na koniec roku 63.352,66
ó. }ryartosc netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku 1.936,22

lb) Tabela ruchu środkó,ow

i. Wartośc brutto środków trwałych na
początek roku

9.926.962,42 7.572,363,23 7065.709,37 6970943,97 19535978,93

l,. Lwry!§zenla z Ęt, 7.706.530,52 6.987,63 0,00 79.752,26 1.793.270,4t
l/ zwiększenie wartości o zakończoną inwest. 7.706.530.52 7.706.530,52
b/duowizny
c/ ujawniona nadwyzka

53.285,20 53.285,20

l/ zakup zę śtodków własnych 6.987.63 ż6.467,06 33.454,69
J. źmnreJszenla z tytutu 0,00 l49,706,68 0,00 88.186,87 237.893,55
a/ wyksięgowanie niedoborów l0,196,97 l0.196,97
b/Ikwidacja 139.509,7l 139.509,71
4. Wartość brutto środków trwałych ni
koniec roku

17 633 492,9 4| 1.429.644,781 10657 09,37 6962509,30 27091355,79

5. Umorzenie na początek roku 5,2l8.774,8 1.169.299,24 546.702,88 6215152,45 13I49929,4L
6, amoĘzacjazaol<tes z tynrłu:
al anloĘzacjaroc7fia ż85.632,43 66.169Ja 1.25.069,64 322.187,39 799.058,56
b/ likwidacja l25.818,5ó 88.1 86,87 żt4.a05"43
c/ wyksięgowanie nie{gborów I0.196,97 l0.196,91
7. umorzęńe na koniec roku 5.504,407,27 L.099.452,8L 671.772,52 6449152,9"1 13724785,5'l
8. V/artość netto środków kwĄch na
koniec roku

72129085,61 330.79I,37 393.936,85 513.356,33 t336657ap2

BO - Srodki trwałe

15.250,00 wanie wartości in ii - studium wykonalności

49.910,00
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N ts kowartoscio\^€ środki trwałę i wyposazenie ( ewiden ci a p ozabllansowa ) B O 2.2żt.340,18
Zwiększenta 83.553,93
zmnięiszeńa 59.165.54
Niskowartościowe środki trwałe i wvposazenie (ewidencia pozabilansowa) Bz 2.ż45.728,5,]

i,

i 2) V/artość gruntów ttżylkowa.nych w. ieczyście - nie występrye,

i :l Wartość nie amortyzowanych środków trwałych - nie wystąluje.
3

4) Zobońązaniawobec bu&źetu państwa lub jednostki samorządu terytorialrlęgo zqćufu uzyskania
ii prawa własności budyŃów i budowli - nie występują.
7

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.
g Ftlrrduszzałożycielski odzwierciedla wartość nieruchomości będących własnościąZatządu Powiafu
il Soeskiego i jest powiększony o dotacje nazakupaparatury *.ay.^.j omz dary majątń trwałego.

i 6) Zmiany kapitahr zostały szezegółowo przedstawione w sprawozdaniu "Zestawienie zmian w kapitale
tr (r""duszu) własnym w2011 roku stanowiącymzŃącrłikdo niniejszego sprawozdańafinansowego.

7) Stratę w wysokości2.790,473,96 złzarckobrotowy 2011 proponuje się pokryó zptzyszłych zysków.

8) Dane o stanie rczerw
B.o. 1.056.586,00
alłualizacjarczerlrynaświadczeniapracownicze - 8.980,00
B.Z. I.047.606,0a

9) Dane o odpisach aktualizujących wartośó naiezności.
B.o. 18.698,65
zwiększenia 0,00
spłatalrczwiryanie 6,091,51
B.Z. 12.607,14

10) Podział zobońęńdfugoterminowych - nie wystąpiły,

11) Wykaz czynnych i biemych roĄiczeńmiędzyokresowych.
Rozliczenia międzyokresowe czynne:

BO BZ w tym laótkoterminowe
- ubezpieczeniaPZU 17.367,88 14.063,53 14.063,53

Rozliczenia międzyokresowe bierne - nie wystąpiły.

12)Wykazgrup zobowiązńzńezpieczonychna majątkujednostki.- Nie wystąpiły.

13) Zobowięniawarunkowe, w tym równiez udzielone ptzez jednostkę gwarancje i poręczetia,także
wekslowe. - Nie wystąpĘ.

1

rzeczowa przychodów w zł na

- przychody z NFZ ż9.947.I6t.0l ń 28.46L259,29 zł
- sprzedńmateriałów 2.056.a8 ń 645.00 ń
- dziqżawa, wynaiem obiektów, inne 480.729.50 ń 443.8l8.7l zł
- pozostałe usfusi zdrowotre I.419.066.87 zł I.562.8ż5,05 ń
Razem 3 1.849.013 -46 zł 30.468.548,05 zł

struktura

2) Wysokość odpisów aktualizujących wartość akrywów niefinansowych. - Nie wystąpiły,

Brzeskie C entrum Medyczne 2



3) Wysokość odpisów aktualizujących wartoś e zapasów. - Nie uystąpiły.

4) Infonnacje o Przychoclach, kosztaclr i wyrikach działalności zaniecltanej w roktr 20l l lub
przewidzianej do zaptzestańa w roku 20t2. - Nie wystąpiły.

5) Rozliczenie głównYch pozycji ńżniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowynr od
osób prarynych od wyniku finansoweso.

Nazwa 20IL
lśu§ztJ lrtyale nte uznawane plzez przepisy podatkowe zakoszĘ uzyskania
przychodg (?wipkszenia dochodu {o opodaikowania), z tego: 735.43t.68
alrrurLJ.liźUJ.. §r{JcKołv trw. otrzwnanvch nieodpłafirie i sfinansowanych dotacją
gr

568,5 15,68
660,00

pupr§ akluarrzul ący nćileznoscl
l-r-t_:r-: DFń ^

0,00
IDrt1aur1.r r-f 

^wl\ 166.256.00
.lś,u§zry przcJ§clowo lle uznawane pruez pnepisy podatkowe zakoszĘ
u?.k"oiu,poylhodo,(*igk ?uoiu do.hodo do opod"tko.ouoi"}, 

" 
t.go, ala /aą a^J+r.or /.ly

82.266,59
yu_ljy\3y ćlvyyll_)łJ{: y zu.l 1 r. wypłacone w 2012 r. 34.902,3C
L La"v 49 llv §KlauK]. ź U-Ł 9 glue4g!9 qą ęń za XII 20 I l t . do zapłaty w 20 l 2r - 20I.732,60
roszry teczerua pacJentów przyjętychw 201Ir. zafal<turowanych w 2012t. 31.695.70
ertt ualrzacJ a rezerwy na swtadczenia pracownicze -8.980,00
k{r§zry p'ualkowe §mnowlące koszfy uryskania przychodu a nie ujęte
w wyniku, z ćego: 327.556,27

21.944,40
,kłudki ZUS od u,ryougrod".ń "u@ 230.082,47
umowy zieceń wykonane w XII 2@ 32.66I,4c
tttlszty teczenra pacJentow przyJętych w 20I0r. zafakturowanych w 20llr, 36.868,00

6. Jednostka spotządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawc zego,

7. koszt wylworzenia środków trwałych w budowie. Nie wystąpił.

8, Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok nastąny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
nakładyw}Otlr. planna 2012r.

ZakaPY Środków trwałych z własnych środków 33.454,69 zł i00,0o0,00 zł

W 2011 roku nie wystąiły nakłady na ochronę środowiska.
W 20l2r. nie planuje się nakładów na ochronę środowiska.

9, Informacje o zYskach i stratachnadzwyczajnychzpodzińemna losowe i pozostałe._ Nie wystąpiły.
i0. podatek dochodowy od wyniku na operacjachnadźwyczajnych. - Nie wysiąpił.

1. Strata brutto
Dochod tkowania (-

Ęqy. nie wliczane ao poastawv o
. Przychody księgowe przejś"io

we nie uięte w ksi
stanowiące , ale nie ujęte w wyniku (+) I.I59,27

7. Kor"ty krięgo*. t *ul 735.43I,
8. koszty księgowe przęjściowffikania f + 341.617,I9

g!4gqwiące kosż uzyskania, ale nie uięte w wvnik" ( - 321.556
10. Strata brutto po korektacńŻ ą.034.714.47

Brzes kie C entrutm Medycme
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2a. KursY przyjęte do wyceny dlapozycji biiansu oraz rachunku zysków i strat wytażonych w walutach
obcych - Nie dotyczy.

3. 'il/yjaśnienia do rachunku przepływów pienięzrrych:
Wydatki - zakupy środków trwałych

- zapłataodsetek
Wpłyvry - odsetki uzyskane

4. Informacje o:
1, Charakterze i celu gospodarczym zawaftych przezjednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie

w zakresie niezĘdnym do oceny ich vryływu na syluację majątkową finansówąi wynik finansowy
jednostki. - Nie wystąpiĘ.

2. Istotnych transakcj ach zawarĘch przezjednostkę na warunkach innych niz rynkowe ze stonami
powią7anymi - Nie wystąpiły.

3. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w etatach przeliczeniowych w poszczególnych grupach
zawodowych ksżałtowało się następująco :

4. WYnagrodzeńawlpłacone lub nalezne osobom wchodzącym w skład organów zatządzających
i nadzorujących spółek handlowych. - Nie dotyczy.

5. PoŻYczkti Świad,czenia o podobnyrn charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów
zarządzaj ący ch i nadzoruj ących spółek handlowych. - Nie dotyczy .

6. WYnagrodzeńe podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nalezne 7-a
obowiąkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - 5.500,00 zł netto.

5.
1, lnformacje o znaczących zdarzęniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu

finansowym roku obrotowego. - Nie !,,.ystąplły.

2. informacje o maczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym , ańeuwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym. - Nie wystąpiły.

3. ZmianY zasad rachuŃowości oraz z.miany sposobu spotządzańa sprawozdania finansowego
dokonane w roku obrotow)rm. - Nie wystąpiĘ,

4. Informacje liczbowe zapevniające porównyłvalność danych sprawozdania finansowe go za rck
poptzedzający ze sprawo zdariem za rck obrotowy - ujęte w bilansie.

Puntcty od 6 do 9 nie doĘvczą Jednostki.

24.355,21zł
52.313,18 zł
24.1,98,14 zł

,,, ł,
i "-livli.'
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241.033
w tym: pielęeniarki i I80,761
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