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(DODATKOWE

INFORMACJE

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
z późniejszymi zmianami, Kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i
Rehabilitacji przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 GRUDNIA 2014
ROKU, na które składa się :
•
•
•
•
•

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014,
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014,
Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014,
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014,
Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz
wynik finansowy.

Data i podpis Kierownika Jednostki

Dyrektor - mgr Krzysztof Grzesik

30/03/2015

...……………………………..

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy – mgr inż. Anna Śmiech

30/03/2015
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..……………………………..

INFORMACJA DODATKOWA
II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje porządkowe.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą ”Wojewódzki Szpital
Chorób Płuc i Rehabilitacji” z siedzibą w Jaroszowcu przy ulicy Kolejowej 1a ma
osobowość prawną, jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem 0000030254, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 23.08.2001 roku.
Organem założycielskim Szpitala jest Województwo Małopolskie jako jednostka
samorządu terytorialnego, Szpital zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody
Małopolskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000006132.
Od 5 maja 2008 w wyniku konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr
352/08 został powołany na stanowisko mgr Krzysztofowi Grzesik.

Szpital działa na podstawie przepisów określonych w szczególności w:
• Statucie
• Ustawie z dnia 15.04.2011 r. O działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 Nr 112,
poz. 654, z późniejszymi zmianami), obowiązuje od 01.07.2011r
• Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002
Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
• Ustawie z dnia 30.06.2005 r. Finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249,
poz. 2104 z późniejszymi zmianami
• Ustawie z dnia 15.02.1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654),
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 22.12.1998 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1998 roku Nr 164, poz. 1194).
Do zadań statutowych Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne
działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a w szczególności związanych
z chorobami układu oddechowego, w tym:
• ŚWIADCZENIE USŁUG LECZNICZYCH W RAMACH LECZNICTWA
ZAMKNIĘTEGO,
• ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI,
• PROMOCJA ZDROWIA,
• ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POMOCY DORAŹNEJ.
Szpital posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 637-12-65-836 nadany decyzją Urzędu
Skarbowego w Olkuszu z dnia 24.07.1996 r , oraz numer REGON 000294214 (PKD
8610Z – szpitalnictwo).
2. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
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3. Prezentacja sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji zostało
sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości na
podstawie ksiąg rachunkowych
Szpital prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
01 STYCZNIA 2014 i kończący się 31 GRUDNIA 2014.
4. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
5. Wskazanie kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Szpital w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie
krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Nie istnieją również okoliczności finansowe i merytoryczne wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności. Przesłanki zmiany wynikają z Ustawy o działalności
leczniczej i woli Samorządu Województwa Małopolskiego.
6. Nie wystąpiło połączenie jednostki.
7. Zasady ( polityki ) rachunkowości.
Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane za rok obrotowy 2014 oraz
porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2013. Sprawozdanie finansowe za rok
2013 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 719/14 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r. i złożone we właściwym Rejestrze Sądowym oraz Urzędzie
Skarbowym, łącznie z zeznaniem rocznym CIT-8. Uchwałą 26/15 Zarząd
Województwa Małopolskiego z dnia 13 styczna 2015r., zatwierdził wyniki
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru podmiotu
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych za rok 2014. Sprawozdanie finansowe za
rok 2014 podlega badaniu przez Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o. z Krakowa.
Stosowane metody i zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące
działalność. Załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich
aspektach zgodnie z określonymi w powołanej Ustawie zasadami rachunkowości,
stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych. Jest ono zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami
prawa i statutem jednostki, przedstawia rzetelnie i jasno wszelkie informacje istotne dla
oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności za okres od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień 31.12.2013 r.
Bilans zamknięcia na 31.12.2013 r. został wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia
roku 2014.
Szpital sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje
wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty.
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Szpital sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią i jest ona
stosowana zgodnie z zasadą ciągłości.
7.1. Rachunek zysków i strat
7.1.1. Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ze
sprzedaży usług medycznych ( NFZ), jak i ze sprzedaży pozostałej; w tym ze sprzedaży
usług medycznych. Pozostałe przychody operacyjne dotyczą: najmu, otrzymanych
dotacji na działalność bieżącą, darowizn rzeczowych i finansowych, refundacji
przychodów z tytułu rozwiązanych rezerw na świadczenia pracownicze, sprzedaży ze
sklepiku.
Przychody finansowe to przede wszystkim odsetki bankowe oraz odsetki od
opóźnionych wpłat czynszowych.
7.1.2. Koszty
•
Szpital prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie
kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi
związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. W module Kosztowym
współpracującym z programem finansowo – księgowym prowadzona jest ewidencja
kosztów na poszczególne ośrodki kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 22.12.1998 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1998 roku Nr
164, poz. 1194).
Na wynik finansowy Szpitala wpływają ponadto:
•
Pozostałe koszty operacyjne związane z działalnością Szpitala w zakresie m.in.
kosztów pośrednich związanych z pozostałymi przychodami, i inne,
•
Straty i zyski nadzwyczajne.

7.1.3. Opodatkowanie
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2014 nie występuje.

7.2. Bilans
7.2.1. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia, pomniejszonych o skumulowane
umorzenie.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy
z dnia 15.02.1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654z póź. zmianami), określającej wysokość amortyzacji
stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego
roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu przekazania do
użytkowania.
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Środki trwałe umarzane są według metody liniowej zgodnie z Ustawą o PDOP
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności oraz z Art.16f
ust.3 ( maszyny i urządzenia o wartości poniżej 3.500 zł – przyjęcie do ewidencji
i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania
lub następnym).Dla celów rachunkowości stosuje się te same zasady.
7.2.2. Środki trwałe w budowie: Na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia
lub koszcie wytworzenia.
7.2.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia nie
wyższych od ich cen sprzedaży na dzień bilansowy.
Zapasy (materiały w magazynach)są wycenianie wg cen nabycia.
Usługi w toku zostały wycenione wg. uśrednionych kosztów poniesionych na
jednostkę ( tj. kosztów leczenia i pobytu).
Stosowane metody rozchodu :
- rozchód składnika aktywów wycenia się według zasady „pierwsze przyszło –
pierwsze wyszło”. Nie powstały odchylenia ze względu na bieżącą weryfikację
kosztów danego okresu sprawozdawczego.
7.2.4 Należności wycenia się w wartości nominalnej równej kwocie wymagalnej
zapłaty, skorygowane o odpisy aktualizujące (odpisy aktualizujące na koniec roku 2014
nie wystąpiły).
Należności w walucie obcej nie wystąpiły.

7.2.5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
7.2.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty
poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych (bez księgowania na kontach
kosztów rodzajowych).
7.2.7. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
Kapitał podstawowy Szpitala wykazuje się w wysokości określonej w statucie;
pomniejszonej o zwroty i inne rozchody mienia państwowego, Dotacje z budżetu
państwa, dotacje na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury
medycznej, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe i
inne od lipca 2011 nie księguje się na zwiększenie kapitału podstawowego. W/w
operacje rozlicza się w księgach rachunkowych według zasad określonych w art. 41 ust.
1 pkt.2 i ust. 2 Ustawy o rachunkowości. W pozostałych przypadkach bez zmian.
Kapitał zapasowy na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej.
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7.2.8. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa
przyszłych zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie
oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności,
z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
- na przyszłe zobowiązania oraz koszty związane z działalnością operacyjną
- utworzono rezerwę na niewykorzystane urlopy
7.2.9. Zobowiązania długoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty. Termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej,
zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
Zobowiązania długoterminowe w walucie obcej nie wystąpiły.
7.2.10. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Termin wymagalności nie przekracza jednego roku od daty bilansowej, salda tych
zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania w walucie obcej nie wystąpiły.
7.3.
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym:
Nie wprowadzono zmiany do polityki rachunkowości

III.

INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA NOTY)

Dodatkowe informacje i szczegółowe objaśnienia przedstawiają noty:
1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych.
− Nota 1.1.1
− Nota 1.1.2
− Nota 1.1.3
− Nota 1.1.4
1.2 Zmiany wartości gruntów użytkowanych wieczyście.
Nie dotyczy.
1.3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą, aktem notarialnym nr 7091/2007 oddał w
nieodpłatne użytkowanie grunty na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na działalność
statutową. Skapitalizowana wartość nieodpłatnego użytkowania wynosi 824 889, 60 zł.
Grunty ujęto w księgach bilansowych jednostki, z uwagi na fakt, iż Województwo
Małopolskie wyłączyło przedmiotowe grunty z ewidencji księgowej Urzędu
Marszałkowskiego.
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1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskanych praw własności budynków i budowli.
Nie dotyczy.
1.5 Dane o strukturze kapitału ( funduszu )podstawowego.
Właścicielem jednostki jest Województwo Małopolskie.
1.7 Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Nota 1.7

1.8 Stan rezerw według celu ich utworzenia.
-Nota 1.8
1.9 Struktura czasowa należności krótkoterminowych i odpisów aktualizujących wartość
należności krótkoterminowych.
− Nota 1.9
1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidzianym umową , okresie spłaty.
-Nie dotyczy.
1.11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.
− Nota 1.11
1.12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
Nie dotyczy.
1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia, także wekslowe.
Nie występują.
2.
2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług medycznych i
innych.
− Nota 2.1.1
− Nota 2.1.2
2.2 Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe.
Nie występują.
2.3 Odpisy aktualizujące wartość zapasów.
Nie występuje.
2.4 Przychody i koszty działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidziane do
zaniechania w roku następnym.
Nie występują.
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2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego ( zysk, strata) brutto.
− Nota 2.5
2.6 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane
różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich skapitalizowania.
Nie dotyczy.
2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe , poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
Nakłady na środki trwałe w budowie w roku 2014 wyniosły 127 762,21 zł, natomiast nakłady
na ochronę środowiska wyniosły 27 470,28 zł
2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.
− Nota 2.9
2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Nie dotyczy.
3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.
− Jednostka sporządza przepływu środków pieniężnych.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w pozycji
-„ Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych”
-479 167,74 zł zawierają kwoty :
• Środki trwałe -339 590,52 zł
• wartości niematerialni i prawne -111 838,75 zł
• środki trwałe w budowie -127 738,47 zł
-„zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
•
•

krótkoterminowe
rmo aktywa
rmo pasywa

961,03
-1320 542,82

4.1 Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Kontrakt z NFZ na rok 2014 nie zapewnia pokrycia wszystkich planowanych kosztów.
4.2 Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż
rynkowe ze stronami powiązanymi.
Nie występuje.
4.3 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.
− Nota 4.3

10

4.4 Informacja o wynagrodzeniu, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających za rok obrotowy.
Wynagrodzenie zarządu w 2014 roku wyniosło 136 593,59 zł , nie wystąpiła wypłata
wynagrodzenia z zysku.
4.5 Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających.
Nie dotyczy.
4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego, wypłacone lub należne za rok obrotowy.
Wynagrodzenie podmiotu za badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 wyniosło
2 798,25 zł brutto.
5.1 Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
Nie wystąpiły.
5.2 Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły.
5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki) rachunkowości, w
tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Nie dotyczy
5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy.
W roku obrotowym 2014 i roku 2013r dane liczbowe zapewniały porównywalność.
6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji.
Nie dotyczy.
6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Nie dotyczy.
6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.
Nie dotyczy.
6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając
ze zwolnienia lub wyłączeń , informacja o podstawie prawnej, podstawowych wskaźnikach
ekonomiczno- finansowych.
Nie dotyczy
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6.5 Informacja o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Nie dotyczy
7. Informacja o sprawozdaniach finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie.
Nie dotyczy.
8. Opis działań i podejmowanych decyzji w przypadku niepewności kontynuowania
działalności.
Nie dotyczy.
9. Inne informacje niż wymienione powyżej mające istotny wpływ na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje przedstawiają noty:
1.1.1 Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2014 do
31.12.2014
1.1.2 Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2014 do
31.12.2014
1.1.3 Zmiany w stanie wartości brutto Środków Trwałych
1.1.4 Zmiany w stanie umorzenia Środków Trwałych
1.7 Proponowany podział zysku netto( pokrycie straty)
1.8
1.9
1.11
2.1.1
2.1.2
2.5

2.9
4.3

Zmiany w stanie rezerw w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
Struktura należności krótkoterminowych
Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług medycznych i innych
Struktura rzeczowa (wg. rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego ( zysk, strata) brutto
Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Dodatkowe objaśnienia:
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2. Pozostałe przychody operacyjne
3. Pozostałe koszty operacyjne
4. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
5. Zysk ( strata)z lat ubiegłych

Data i podpis Kierownika Jednostki
Dyrektor - mgr Krzysztof Grzesik

30/03/2015.……………………………..

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Główny Księgowy – mgr inż. Anna Śmiech 30/03/2015...……………………………..
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