
ZARZĄDZENIE Nr 1578/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. 
poz. 61, 245, 791, 1089), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, na które 
składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą: 77 851 990,30 zł;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

wykazujący stratę netto w wysokości: 7 061 622,77 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost ujemnego funduszu własnego o kwotę 
9 967 714,67 zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 
31.12. 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 
522 252,71 zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Strata netto w wysokości 7 061 622,77 zł pomniejszona o koszty amortyzacji 
w wysokości 4 685 309,77 zł tj. kwota 2 376 313,00 zł zostanie pokryta przez Gminę Miejską 
Kraków w trybie wynikającym z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Ochrony Zdrowia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


