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sam odzielnych publicznych zaktad6w opieki
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'9z'at dane jednostki sprawozdawczej.

MINISTERSTWO ZDROWIA
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Uwaga! Wszytkie dane naleiy wpisywad w pelnych ztotych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Nazwa jednosll(i

SANIODZIEtNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROV\/O,T'NEj W LUKOWI E

Ulica
ul, Doklora Andrzeja Roqalinskiego

Nr budynku
3

Nr lokalu

Kod p0czt0wy
2 t-400

It4 iejscowo6i
Luk6w

MZ-03
Sprawozdanie o finansach samodzielnych
publicznych zaktadrjw opieki zdrowotnej

ROCZNE

Ad resat:
Centrum System6w Infofmacyjnych Ochrony Zdrolia

ul. Stanislawa Dubois 54,00-lB4 \/Varszawa

Numer idenfyiikacyjny REGON

000306472

>rzekazai do dnia 2B lutego 20Lq r, ze wstqpnymi
Janymi za rok 201-8.
>rzekaza( do dnia 2B czerwca 2019 r. z danymi
)statecznymi za rol< 2018.

KOD RESORTOWY
miejsce polozenia zakladu

/czq6c ll -TERYT/
0 6 r 101.I

kod podmiotu, kl6ry utworzyl zakiad iczqdi lll/
32

Nr ksiqgi rejestrowej
0 00000002 92 6
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KOD WYSZCZEGOLNIENIE ocot Etvl (w zr_,)

1 2 3

\ ilarto5ci niematerialne i orawne 02 1615970

\, t,1 (oszty zako6czonych prac rozwojowych 03 {l

2 ffarto6f firmy 04 0

At? nne warto6ci niematerialne i orawne 05 1 615 970

A Zaliczki na wartoSci niematerialne i orawne 06 0

\ lzeczowe aktywa trwale 07 3 s 0485 90

\, il.1 irodki trwale OB 3297 501 4

ll. l-,a lrunty (w tym u2ytkownika wieczystego gruntu) 09 TTIO774

il.1.b
:udynki, lokale, prawa do lokali i obiekty in2ynierii lqdowej i

niodnej 10 21 904 609

\, lt,1.c rrzqdzenia techniczne i maszyny 11 1 608 428

\, il,1,d 3rodki transportu 12 I 452 196

\,il,t,e nne Srodki trwale 13 6 B9B 467

\. il.2 rodki trwale w budowie I4 2 073 516

\, il.3 laliczki na Srodki trwale w budowie 15 0

Uwaga! Wszystkie dane nale2y wpisywad w pelnych zlotych.
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leznoSci dtugoterminowe 16 0

\.1|,1 )d jednostek powiqzanych t7 n

\, il t.2
)d pozostalych jednostek, w kt6rych jednostka posiada
raangazowanie w kapitale

1B 0

\ ilt,3 )d pozostalych jednostek 19 0

\.tv nwestycje dlugoterrn i nowe 20 0

\ tv.1 tlieruchomosci 2I 0

lv.2 Narto:ici niematerialne i orawne 22 n

\ tv,3 )luqoterminowe aktvwa finansowe 23 n

\, tV,3,a v jednostkach powiqzanych 24 0

\ lV.3.a - tdzialy lub akcje 25 u

\.1V.3. a - nne papiery wartosciowe 26 0

\ lV.3.a - rdzielone po2yczki 27 n

,lV.3,a - nne d{ugoterminowe aktywa fi nansowe 28 0

.lv.3 b
ru pozostalych jednostkach, w kt6rych jednostka posiada
raanoazowanie w kaoitale 29 0

.tv.3 b - rdzialy lub akcje 30 0

.tv.3,b- nne papiery wartosciowe 31 0

.tv,3.b- rdzielone po2yczki 32 0

rv,3,b- nne dlugoterminowe aktywa finansowe 33 0

. tV.3, c ni pozostaiych jednostkach 34 0
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ialy, lub akcje

nne papiery warto5ciowe

ielone pozyczki

nne dtugoterminowe aktywa fi nansowe

nne inwestycje dlugoterminowe

iugoterminowe rozliczenia mlqdzyokresowe

ktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

rozliczenia miqdzyokresowe

97 7 454

977 454

tprodukty i produkty w toku

ukty gotowe

liczki na dostawy i uslugi

eznoSci kr6tkoterminowe

le2noSci od jednostek powiqzanych

tytulu dostaw i ustug, o okresie splaty:

o 12 miesiqcy

2079-02-27
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,11,1 a - y2ej 12 miesiqcy 0

I il.1. b nne 55 n

2
\lalezno6cj od pozostalych jednostek, w kt6rych jednostka
rosiada zaanga2owanie w kapitale

56 0

j il,2. a z tytuiu dostaw i ustug, o okresie sptaty: 57 0

I ll.2.a - lo I ? mip<icr-v 5B 0

l,ll,2.a - rowyzej 12 miesiqcy 59 0

. il,2. b nne 60 0

3 il,3 rlalezno6ci od pozostalych jednostek 61 104s6684

l.11.3. a tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: 62 9283720

3.11,3. a Jo l2 miesiqcy 63 9 283 120

1.il,3,a - rowyzej 12 miesiqcy o+ U

l, it.3. b
tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczefi spolecznych i

drowotnych oraz innych tytuldw publicznoprawnych 6s 0

L 1 1.3.c nne 66 r r72 964

l. il.3.d iochodzone na drodze sadowei 67 0

1.ilt. nwestycje kr6tkoterm inowe 6B 8957222

ilt.i (r6tkotermi nowe aktvwa fi na nsowe 69 8951222

.lll.1.a rv jednostkach powiqzanych 70 0

lll,1, a rdziaty lub akcje ]I 0

il t,1, a nne papiery wartoSciowe 72 n
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lll,1, a ielone pozyczki t7 0

lll.1, a nne kr6tkoterminowe aktywa fi nansowe ^IA
0

il t.1, b ru pozostalych jednostkach
15 0

I ilt,1,b - Azialy lub akcje l6 0

il t,1, b nne papiery warto6ciowe 17 0

il t.1, b rdzielone po2yczki 1B 0

ilt,1,b - nne kr6tkoterminowe aktywa finansowe 19 0

3. il t.1, c rodki pienigzne i inne aktywa pieniqzne 80 8951222

3lll,1,c - rodki pieniq2ne w kasie ina rachunkach 81 4 457 222

3,lll.1,c - nne :irodki pieniqzne B2 4 s00 000

.lll.1,c - nne aktywa pieniqzne B3 0

3, il t.2 nne inwestycje kr6tkoterminowe OA 0

3.1v. (rotkoterm 
i nowe rozl iczenia nr iedzvokresowe B5 370 099

B7 0

AKTYWA RAZEM 8B 5t 426019

20L9-02-27
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Dzial 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane nalezy wpisywai w pelnych ztotych.

KOD WYSZCZEGOLNIEN IE ocotEM (w zt,)

I 3

\ iapital (fundusz) podstawowy 02 13 779 408

\ (apital (fundusz) zapasowy, w tym: UJ 9 840 2s3

\ tadwyzka wartosci sprzedazy (warto(ci ernisyjnej) nad warto(ciq
rominalnq udzialow (akcji) 04 0

\ (apital (fundusz)z aktualizacji wyceny, w tym: 05 U

\ tytutu aktualizacji warto6ci godziwej 06 il

\.1v, )ozostate kapitaly (fundusze) rezerwowe, w tym: 0l 0

worzone zgodnie z umowq (statutem) sp6lki 08 U

\.tv. ra udzialy (akcje) wlasne 09

\V, Zysk (strata) z lat ubieglych 10 0

\,v,1 Zysk (wielkoSd dodatnia) 11 0

\.v 2 trata (wielko6i ujemna) 12 U

Zysk (strata) netto IJ -19455

\.vt.1 Zysk (wielko5i dodatnia) T4 0

\,vt.2 itrata (wielko(i ujemna) 15 -79 455

\.vil, )dpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielkodt ujemna) 16 0

2019-02-27
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lezerwy na zobowiqzania 1B 9379862

,1 lezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 19 0

.2 lezerwa na Swiadczenia emervtalne i oodobne 20 BB97 862

7.1.2 - ltugoterminowa 2I 1 561 954

).1.2 - <r6tkoterm inowa 22 1 329 908

)-f )ozostale rezerwy z5 482 000

{t< llugoterminowe 24 0

L1.3, <16tkoterminowe 25 482 000

3 Zobowiqzania d{ugoterminowe 26 187059

l,il.1 tVobec jednostek powiqzanych 27 0

1 tuobec pozostalych jednostek, w kt6rych jednostka posiada
raangazowanie w kapitale 0

3 Aiobec pozostatych jed nostek 29 18705 9

I t,3,a rredyty i po2yczki 30 187 059

il,3, b : tytutu emisji dtu2nych papier6w warto(ciowych 31 0

ll.3.c nne zobowiqzania finansowe 32 0

il,3,d :obowiazania wekslowe 33 0

1, il.3,e nne 2A 0

l Zobowiqzania kr6tkoterminowe 35 135 92 5 36

3,til.1 Zobowiqzania wobec jednostek powiqzanych 36 0
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1 tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci 37 0

lll.1.a
1o 12 miesiqcy 38 0

.lll , 1. a
rowyzej 12 miesiqcy 39 0

,ilt.1 b nne 40 0

.ilt,2
Zobowiqzanra wobec pozostalych jednostek, w kt6rych jednostka posiada
raanga2owanie w kapitale 4I 0

1,ilt.2 a tytulu dostaw iustug, o okresie wymagalno6ci: 42 0

lll.2. a.
lo I ? miaciarrr AA 0

3,111.2, a.
lowyzej 12 miesiqcy 44 U

l, il t.2, b nne 0

il t.3 iobowiqzania wobec pozostalych jednostek 46 12309392

ll 1.3 a rredyty i pozyczki 4l 0

il t,3, b tytulu emisji dtuznych papier6w warto(ciowych 48 0

lll.3.c nne zobowiqzania fi nansowe 49 U

il t.3, d tytulu dostaw iuslug, o okresie wymagalno(ci: 50 3199165

.il1.3 d
Jo l7 miociorv 51 3 199 165

ilt.3 d
rowy2ej 12 miesiqcy 0

lll.3. e laliczki otrzyrnane na dostawy i uslugi 53 0

1 il.3,f lobowiqzania wekslowe 0

2019-02-27
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,ilt.3,g
: tytutu podatk6w, cel, ubezpieczefi spr:lecznych i zdrowo[nych, oraz
nnych tytut6w publicznoprawnych 55 4 459 r49

. ilt,3, h : tytulu wynagrodzeh 56 3 439 899

3.il t.3. i nne 51 I 2II I1 9

i,til.4 :undusze specjalne 58 T 283 L44

3.ilt,4 - ru tym zaktadowy fundusz 5wiadczeh socjalnych (ZFSS) 59 0

l.tv. lozliczenia miqdzyokresowe 60 10726356

3,tv,t_ Jjemna warto6i firmy 61 0

.tv.2 nne rozliczenia miqdzyokresowe 62 107 2 635 6

,tv2- llugoterminowe 63 8 499 894

w tym

lotacje z budzetu panstwa 64 5 430 035

)otacje z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego 65 2 868 070

,tv,2 - <rdtkoterminowe 66 2 226 462

w rym

Jotacje z bud2etu pahstwa 67 I 671 852

jotacje z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego 6B 467 735

PASYWA RAZEM 69 57 426019

UwagalWiersz 69 w dziale 2 (pasywa razern) musi byi r6wny wierszowi 88 z dziatu 1(aktywa razem),
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Dziaf 3. Przychody i koszty.

Uwagal Wszystkie dane nalezy wpisywat w pelnych ztotych,

KOD WYSZCZEGO[NIENIE OGOI-EM (W ZL.)

I 2 3

ty rr od jednosteL powiqzanych 02 0

rzychody neIto le sprzedazy produktow 03 B932I1l 4

t1 przedanych NFZ 04 B5 9s1 562

2 przed.rnych M inisterslwu Zdror,,via 05 690 813

l pr zedanych pracodawcom 06 223 692

t,4 4VJrqrylrl 01 2 45s 707

nriana sfanu produklow (zwiq<szenie
'artosc ulemna)

wartosc dodarrria, zrnniejszeni :
08 43 838

oszty wytworzenia produl<tow na wlasne potrzeby lednostki 09 0

l\/ zyclrody netto ze sprzedazy lowarow i material6w l0 2 024

.;rl,r. i. i-l i,; ::i*i
szty dzialaln :(

i:r:-.'l jqir

I LY zq Ll c1 T2 2 806 828

rzycie materialow i energii 13 9964229

il.1. ateri alow I4 8246861

ll,1,a KOW 15 3 822 014

il.1. b OSC I 16 0

20,t9-02-27
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.il,1.c tu jednorazowego
1.7 91 4 298

lt 1.d dczynnik6w chemicznych i materiai6w diagnostycznych l8 1 487 340

il,1,e raliwa (gaz) 19 250 430

il1f )ozostale 20 I112125

l. il.2, : nerg ii 2I I1 \1 362

l.ll.2.a :lektrycznej 22 633 440

i. il.2. b ieplnej 23 L 083 922

l.lt,2, c )oz0staie 24 0

siugi obce 25 1s307789

1 'emontowe 26 109 184

l. il t.2. ransportowe 27 87 001

. ilt.3.
nedyczne obce (umowy cywilno
aboratoria itp.)

prawne, prace wykonane przez
28 10 761 826

|il.4 :ozostale usiugi 29 4 349 ll2

3.tv, rodatki i oplaty 30 32r 222

nr tym podatek akcyzowy 31 0

]V uVynag rodzen la 32 51951382

1.v.1, ,vynagrodzenia ze stosunku pracy 33 50 926 346

),v.2, ruynagrodzenia z um6w zlecei i o dzielo 34 I 025 036

1,v,3, ruynagrodzenia pozostale 35 0

LVt. bezpieczenia spoteczne i inne 6,yviadczenia 36 10 782 024

2019-02-27
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w tym

kladki na ubezpieczenia spoleczne 37 8 367 157

;kladki na fundusz pracy 3B 872 023

;kladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 39 144 668

r,vtl rozos[ale I oszty rodzajowe 40

,tt tym podroze sluzbowe 4I 79 311

I Vtll lVarto-,ii sprzeda nych towa 16w i nrateriai6w 42 2 024

,rs:i5*l
),

)l Zysk z tyiulu rozclrodu niefinansowych aktyw6w trwatych 0

) l^fr-;^
,ULOLJE 46 3 000

w tynl

Jotacje budzetu paistwa 41 0

jotacje z jednostek samorzqdu terytorialnego 4B 3 000

\ktualizacja warto(ci aktyw6w niefinansowych 49 0

)tv nne przycnooy 0peracyjne 50 2 TlI 12]

w tym

rezzwrotne srodki zagraniczne 51 0

'ownowa rto(i rocznych od pis6w a mortyzacyj nych 6rodk6w
rwatych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych
;finansowanych z dotacji celowych

52 855 979

rtrata ze zbycia niefinansowyclr aktyw6w trwarycn 0

\ktual izacja warto6ci a ktywow nieft nansowych 55 0

nne koszty operacyjne 56 61 258

201i,9-02-27
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)ywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 59 0

:0 ld jednostek powiqzanych, w tym: 60 0

3,1,a - ru kt6rych jednostka posiada zaanga2owanie w kapitale 61 0

i t.b rd jednostek pozostalych, w tym: 62

3,r.b - v kt6rych jednostka posiada zaanga2owanie w kapitale OJ 0

)dsetki 64 93 247

v tym od jednostek powiqzanych b) 0

Zysk z tytulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym: 66 0

rv jednostkach powiqzanych 6l 0

\ktualizacja wartoSci aktyw6w fi nansowych 6B 0

iv. nne 69 0

I )dsetki /I 2 391

I rv tym dla jednostek powiqzanych l2 0

I itrata z tytulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym: 73 0

1 ru jednostkach powiqza nych 74 0

{,ilt. \ktualizacja warto(ci aktyw6w fi nansowych 75 0

1V nne t6 0

2079-02-27
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Uwaga! wiersz 80 w dziale 3 musi byi rowny wierszowi 13 z dzialu 2,

2019-02-27
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Dzial 4, Zobowiqzania c2,1,

Uwagal Wszystkie dane nale2y wpisywai w pelnych zlotych,

(*)- ZobowiEzania ogdlem stanowiq sumg zobowiqzafrdlugoterminowych izobowiqzari kr6tkoterminowych, czyli pozyclr
bilansowych: pasywa B.ll i B.lll.

KOD WYSZCZEGOLN IEN IE oGor.EM (w zt_.)

1 7 3

\ Zobowiqzania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych
ra inne podmioty 02 0

\. Zobowiqzania objqte umowami z pierwotnymi wierzycielami,
lkre(lajqcymi warunki sptaty zobowiqzari 03 0

\.ilt, )ozostale zobowiqzania 04 13 779 s95

201-9-02-27 16/21



Dzial 5. Zobowiazania cz.2.

KOD WYSZCZEGOLNIENIE oGOtEM (W Zt.) w tym wymagalne (w zl,)

1 7 3 4

1US 02 3 534 r72 0

)F RON 03 0 0

inergia, 9az, woda 04 289 784 0

'ra cown rcy 05 3 439 899 0

)ozostale 06 6 s1s 740 507

Uwaga! Wszystkie dane nale2y wpisywai w pelnych zlotych,

(*) - Zobowiqzania og6lem stanowiq sumg zobowiqzari dtugoterminowych i zobowiqza6 kr6tkoterminowych, czyli pozycji
bilansowych: pasywa B,ll iB.lll.

201-9-02-27 1.7/21



Dzial 6. Nale2noSci.

KOD WYSZCZEGOLNIENIE OGo,r.EM (w zr..) w tym wymagalne (w zt.)

1 )
4

{arodowy Fundusz Zdrowla 02 8 992 955 0

\ vlinisterstwo Zdrowia 03 0 0

iamodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnei 04 8 407 460

)odmioty prowadzqce dzialalno6i lecznicza inne niz wvmienione w
vierszu A,lll. 05 133 831 tlt 3t2

)ozostale
06 1 321 491 722 1 44

Uwaga! Wszystkie dane nalezy wpisywai w pelnych zlotych.

(*)- Nale2no6ciog6lem stanowiQ sumq nale2no(cidtugoterminowych i nalezno(cikr6tkoterminowych, czylipozycji
bilansowych: aktywa Alll i B,ll,
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Dzial 7. Zwiqkszenie fundus4u o kwoty Srodk6w pieniq2nych przekazanych na
pokrycie ujemnego wyniku finansowego (o kt6rym mowa w alt. 59 ust. 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 20lL roku o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U, z 20L3 r,
poz,2L7, z p6in. zm,)).

Uwagal Wszystkie dane nalezy wpisywai w pelnych zlotych,

KOD WYSZCZEGOLNIEN IE ocot-EM (w zt_,)

I

A ikarb paistwa 01 0

b
)ubliczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadzqca dzia{alno((
iydaktycznq i badawczq w dziedzinie nauk medycznych 02 0

(' lentrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego 03 0

D ednostka samorzqdu terytorialnego 04 U

E nne 05 0

2079-02-27 19/21



Dzial 8. Srodki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatki
rnw yine'

UwagalWszystkie dane nalezy wpisywai w pelnych zlotych.

KOD \AlV <7 C7 tr C^'l I\l | tr t\l | trvv I JLUaLVVLt!tLt!tL 0cotEt4 (w zt_.)

1 2 3

\,1, )otacje inwestycyjne z bud2etu parlstwa 02 r38 280

\.tl )otacje inwestycyjne z budzetu jednostek samorzqdu terytorialnego 03 I 691 i56

)otacje inwestycyjne z budzetu (rodkow europejsl<ich 04 5 687 171

)ozostale
05 0

"l-..'::-.
a....,:.:.,.:
li:.i::!
.1. -:-.', '

ru tym Srodki pochodzqce z UE 01 5 687 r11

20L9-02-27 20/21



Dzial podpisy.

lmig osoby, kt6ra
sporzqdzila sprawozdanie

Kata rzyna

Nazwisko osoby, kt6ra
sporzqdzila sprawozdan ie M iejscowodi

t uk6w

n^l^vala
20L9-02-27KadeJ

lmiq osoby, dziatajqcel w
imierriu sprawozdawcy

Mariusz

\lazwisko osoby, dzialaj
w tmientu s

DYRE
.zrnr x6f,

eh

A
11

,J ZD OTNT}.'

'.ri,usz ileba

SIEGOlmiq Glownego/ej
Ksiggowego/ej

Anna

Nazwisko Gl6wnego/ej
Ksiggowego/ej

Celihska-Mystaw

)roszq wskazai, czy dane wykazane w sprawozdanlu
;q danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi?
)ane [ynrczasowe

2019-02-27
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