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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Jednostka sporządzająca sprawozdanie:
- Adres:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. I. Krasickiego 26
02-611 Warszawa

- Województwo:

mazowieckie

- Powiat:

m. st. Warszawa

- Gmina:

Warszawa – Mokotów

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest państwową jednostką
organizacyjną posiadającą osobowość prawną, utworzoną na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. z 2009 r. Nr 118 poz. 989) i jest
nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Agencja funkcjonuje od 12 sierpnia 2009 r. na podstawie ustawy i statutu nadanego przez
ministra właściwego do spraw zdrowia. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
Zadania oraz zasady funkcjonowania Agencji określają przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).
Do zadań Agencji należy m.in.
1) realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
a) wydawania rekomendacji w sprawie:
-kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
-określenia lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
-usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
b) opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
c) opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 12 maja
2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.);
2) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji
o metodologii przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach
medycznych opracowywanych w Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajach,
3) opiniowanie programów zdrowotnych o których mowa w art. 48 ust 2 ustawy o refundacji,
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4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań o których mowa w pkt. 1-3,
5) ustalanie taryfy świadczeń,
6)

opracowywanie

propozycji

zaleceń

dotyczących

standardu

rachunku

kosztów

dla

świadczeniodawców.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przeważającym rodzajem
działalności jest działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
(przetwarzanie danych wg PKD 2004) – 6203 Z.
Agencja działa na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzanego przez ministra
właściwego do spraw zdrowia, obejmującego przychody i koszty Agencji.
Przychodami Agencji są:
 przychody z tytułu opłat za ocenę raportów w sprawie oceny świadczeń opieki
zdrowotnej oraz opracowywania tych raportów;
 dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań ustawowych Agencji, o których
mowa w art. 31 n pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2,3 i 5
 darowizny i zapisy;
 przychody z lokat;
 inne przychody.
Od 2015 roku przychód Agencji stanowi także odpis na taryfikację świadczeń opieki zdrowotnej
przekazywany przez Narodowy Funduszu Zdrowia w wysokości nie wyższej niż 0,07%
planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w planie
finansowym Funduszu.

Kosztami Agencji są:
 koszty działalności Agencji: w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane
z utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diety, zwroty
kosztów podróży;
 koszty realizacji zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
 koszty działania Rady Przejrzystości i Rady ds. Taryfikacji;


koszty pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń;



inne koszty wynikające z przepisów.

2. Jednostka została przekształcona z jednostki budżetowej w państwową jednostkę
organizacyjną z dniem 12 sierpnia 2009 r. na czas nieokreślony.
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3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera informacje jednostkowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
6. Księgi rachunkowe Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadzone
są w siedzibie Agencji, w Warszawie, przy ul. I. Krasickiego 26.
Agencja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) z wyłączeniem art. 80 ust. 3 tej ustawy
oraz z uwzględnieniem przepisów art. 31u ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:
 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
 Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to miesięczne i kwartalne
okresy sumowania obrotów na kontach księgi głównej dokonywane w celu ustalenia
poziomu uzyskiwanych przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego dla
potrzeb podatkowych.
 Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości oraz
polityką rachunkowości jednostki. Zasadniczo poszczególne składniki aktywów
i pasywów wycenia się w wysokości rzeczywiście poniesione nakładów na ich nabycie.
 Rzeczowe aktywa trwałe to składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku
i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 3 500 zł brutto; w bilansie wycenia się
je w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:
a) Środki trwałe:
- grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu;
- lokale będące odrębną własnością;
- budynki;
- budowle;
- maszyny i urządzenia;
- środki transportu i inne rzeczy.
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b) Pozostałe środki trwałe – to środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej
jednostkowo kwoty 3 500 zł brutto, amortyzowane w sposób uproszczony, przez
jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do
użytkowania.
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania
wycenia się:
a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu z uwzględnieniem kosztów
zakupu (transportu, montażu, ubezpieczenia)
b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów
z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku - według wartości godziwej;
c) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub
w niższej wartości określonej w umowie darowizny;
d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji lub umowie.


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
z uwzględnieniem stawek rocznych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych. Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się następujące
stawki amortyzacji:
- dla licencji (sublicencji), programów komputerowych, praw autorskich – 50 %;
- dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 20 %.



Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach
obcych wyceniane są na moment powstania po kursie średnim NBP z dnia wystawienia
dokumentu. Na dzień bilansowy należności wycenia się po obowiązującym na ten dzień
średnim kursie ustalonym dla danej waluty w NBP. Powstałe różnice kursowe z wyceny
na dzień bilansowy rozlicza się w poczet odpowiednio przychodów lub kosztów
finansowych.
 Środki pieniężne w walucie krajowej na rachunku wycenia się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP na dzień
bilansowy.
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