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t. INFORMACJE OGOLNE

1. Dane idenWfikuiace badana iednostke

Struktura własności funduszu podstawowego Szpitala na 31 .12.2011 roku

Fundusz podstawowy Fundusz zatoŻycie|ski SzpitaIa W badanym roku uległ

zwiększeniu o 45 635 250,27 zł i v,tynosił na dzień 31 .12'2011 roku 303 1 18 765, 14 zł.

organem sprawującym nadzÓr na Jednostką jest Rada Miasta Poznania.

Przedmiotem działa|ności WielospecjalisĘcznego Szpita|a Miejskiego im.

Józefa Strusia zZakładem opiekuńczo-Leczniczym sPzoz jest świadczenie usług

medycznych w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej udzielanie świadczeń zapobiegawczo

|eczniczych na rzecz ludnoŚci w warunkach ambu|atoryjnych |ub domowych,

stacjonarnej opieki medycznej _ udzielanie świadczeń |eczniczych w warunkach

catodobowej opieki,

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe SpÓłka'. 
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medycyny pracy - udzie|anie świadczeń profi|aktyczno - |eczniczvch pracownikom

zakładów W oparciu o zawarte umoMĄ/,

obsługi - administrowanie i gospodarowanie środkami finansowymi i posiadanymi

sktadnikami majątkovvymi oraz prowadzenie Spraw innych przewidzianych

przepisami prawa.

Kierownik Jednostki

Do reprezentowania Jednostki oraz składania oŚwiadczeń wo|i w zakresie praw

i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania umów i pism w imieniu

Wie|ospecja|istycznego Szpita|a Miejskiego im' Jozefa Strusia zZakładem opiekuńczo-

Leczniczym. SPZoZ, uprawniony jest Kierownik Jednostki |ek' med. Bańłomiej Gruszka.

Skład kierownictwa w okresie poddanym badaniu i na dzień zakończenia badania

sprawozdan ia finansowego:

lek. med. Bańtomiej Gruszka - Dyrektor Zakładu

mgr Jan Sawicz - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych

dr n' med. A|eksandra Kurnatowska - Siuda - Zastępca Dyrektora ds. opieki

Zdrowotnej

|ek. med. Aleksandra Stamm - Zastępca Dyrektora ds. opieki Zdrowotnej

mgr inz. Katarzyna Jankowska - Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno _

Technicznych i lnwestycji

Renata Piątek _ Główny Księgowy

Śred n ioroczne zatrud n ienie

W prze|iczeniu na pełne etaty średnioroczne zatrudnienie wynosiło 1600 osób.
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2. Informacia o sprawozdaniu finansowvm za rok poprzedzaiącv

Ciągłość bilansowa

podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za badany rok było sprawozdanie finansowe

jednostki za okres od 01.01. do 31,12,2010r' wykazujące sumę bi|ansową

242 18.l 759,11 zł i zamykające się stratą netto 6 534 509,39 zł.

zweryfikowane przez biegłego rewidenta Janinę Lemańską (nr biegłego 2195),

działającego W imieniu Wielkopo|skiego Centrum Audytorsko-Księgowego Spółka

z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych nr 2394. opinia bezzastrzezeń została wydana 22 marca 2011r'

zatwierdzone .przez Radę Miasta Poznania w dniu 12 |ipca 2011 roku Uchwałą

Nr XV/1 73N112011 .

Roz|iczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych

Nie podzie|ony wynik z |at ubiegłych

Wynik za okres 01.01 .2010r - 31.12.2010r -6 534 509.39
Uchwała Rady Miasta Poznania nrXYl173N|l2011
strata pokryta bedzie z zvsku lat

Wynik nie podzie|ony na dzień 31.12.2011r -48 773 138,66

O rozksięgowanie wyniku finansowego z

2011 roku zgodne jest z przedstawionym

Sprawozdanie finansowe sporządzone na

złoŻyła

o W Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto iWi|da w Poznaniu, dnia 15 |ipca

2011 roku

. W Pierwszym Wie|kopo|skim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu , dnia 29 marca

2011 roku

|at ubiegtych W księgach rachunkowych

podziatem.

dzień 31'12'2010 roku badana Jednostka
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Sprawozdanie finansowe za 2010 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.

Jozefa Strusia z Zakładem opiekuńczo _ Leczniczym SPZoZ z siedzibą w Poznaniu,

zostało ogłoszone w Monitorze Po|skim B nr 371 z dnia 27 ,01'2012r.

3. Dane identvfikuiace podmiot uprawnionv

o Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2011 roku

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem

opiekuńczo-Leczniczym SPZoZ z siedzibą w Poznaniu przy u|. Szwajcarskiej 3'

zostało przeprowadzone zgodnie z umową z dnia 4'01.2010 roku, zawałtą pomiędzy

wymienionym Szpita|em, a Wie|kopo|skim Centrum Audytorsko-Księgovvym Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu przy u|' Grunwa|dzkiej 21, podmiotem uprawnionym do

badania sprawozdań finansovvych, wpisanym na |istę K|BR pod numerem 2394

( zmiana nazw badanej Jednostki nastąpiła z dniem 1 stycznia 2010 roku zgodnie

z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr L|V802 N12009),

. Wielkopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Sp. z o.o. zostało wybrane do

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w drodze przetargu

nieograniczonego przez Radę Miasta Poznania.

o \y'y' imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego Szpitala

za 2011 rok przeprowadził k|uczowy biegty rewident Janina Lemańska (nr biegłego

2195) przy współudzia|e biegłego rewidenta Michała Kaczorowskiego (nr biegłego

1 1540).

. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.11 i25.11.2011r oraz w dniach 19 -

22.03. 2012r w siedzibie badanej jednostki.

o Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, jak i biegli rewidenci

przeprowadzĄący badanie oświadczają, .Że spełniają wymogi o bezstronności

i niezalezności od badanejjednostki, okreś|one w ań. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia

7 maja 2009r o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do

badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2OO9 roku Nr

77 poz.649).
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o Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono w oparciu o :

. przepisy ustawy z dnia 29 Września 1994 roku o rachunkowości

(tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z poŹniejszymi zmianami),

. krajowe standardy rewizji finansowej wydane przez Krajową Radę Biegłych

RewidentÓW w Po|sce'

4. Informacie na temat oqraniczenia zakresu badania

Nie nastąpity ograniczenia zakresu badania. Dyrekcja Szpita|a udostępniła Żądane

W czasie badania dane, informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do

formalno-prawnej i merytorycznej oceny sprawozdania finansowego sporządzonego

na dzień 31.12'20Ą 1 roku.

ANALIZA SYTUACJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BADANEJ JEDNOSTKI

Przedstawienie kluczowvch wskaźników charaktervzuiacvch svtuacie

ekonomiczno.finansową badanei ied nostki

W celu przedstawienia sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala oraz wskazania

ewentua|nych zagrozeń moz|iwości kontynuowania działa|noŚci w roku następnym po

badanym, porównano podstawowe wskaŹniki charakteryzujące sytuację Szpitala w trzech

ana|ogicznych okresach dwunastu miesięcy 2009, 2010 i 2011 roku'

ll.

1.

WieIkopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. W Poznaniu
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BlLANS - AKTYWA w tys. zł

o Aktywa bi|ansu na koniec roku 2011 wykazują Wzrost majątku o 45 524,3 tys. zł tj.
o 18,B% W poróWnaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego. Poszczególne grupy

majątku wykazują zmiany :

aktywa trwałe _ zwiększenie o 41 855,7 tys. zł.

aktywa obrotowe - zwiększenie o 3 668,7 tys. zł.

o W strukturze aktywów badanej Jednostki w 2011 roku w porównaniu

zaszty niewielkie zmiany.

2010
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o Aktywa tn,vałe W roku 201 wzrosty w stosunku do roku poprzedniego o 20,60ń, a ich

udział W aktywach ogółem zwiększył się o 1,3%.

o W aktywach trwatych dominującą pozycję stanowią środki tnruate, ktÓre wzrosły

w stosunku do roku ubiegłego o 64 557,5 tys. zł t1. o 37,60/o, a ich udział w aktywach

ogótem Wynosi B2,1oń i u|egł zwiększeniu o 1 1,3oń.

o Aktywa obrotowe u|egty zwiększeniu w stosunku do roku 2010 o 3668,7 tys. zł tj.

o 9,3oń, a ich udział w aktywach ogółem zmniejszyt się o 1 ,3%.

o W aktywach obrotowych dominującą pozycję stanowią nalezności z tytułu dostaw

i usług, które wzrosty w roku badanym W stosunku do roku ubiegłego o 3 823,9 tys. zł

tj o 1 3,Boń,jednak ich udział w aktywach ogółem zmniejszyt się o o,5oń.

o Zapasy w roku badanym u|egty zmniejszeniu o 366,B tys. złtj' o 4,2o/o.

o Srodki pienięzne u|egty zwiększeniu w roku badanym o 302,3 tys. zł tj. o 15,0oń'Udział

środków pienięinych w aktywach ogótem utrzymał się na tym samym poziomie

iwynosit 0,Boń.

i 9. r:i iol;
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BILANS - PASYWA w tys. zt

W badanym roku głównym Źródłem finansowania Jednostki był fundusz Własny, który
na dzień 31.12.2011 roku obejmował B2,7o/o pasywóW ogółem. Jego udział
W poróWnaniu do roku ubiegłego zmniejszył się o 3,5%'

Kapitał obcy miał charakter zarówno krótkoterminowy jak i długoterminowy, p|zy

czym gtówną pozycją zobowiązań krÓtkoterminowych byty zobowiązania z tytułu

dostaw i usług, które na 31 .12.2011 roku. stanowity 76,5oń wszystkich zobowiązań
krótkoterminowych.

Na koniec 2011 roku kapitał wtasny był dodatni i wynosił 23B 060,6 tys. zł.

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe SpÓłka z o.o. W Poznanlu
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT w tys. zł

o W stosunku do 2010 roku wynik finansowy netto u|egł pogorszeniu'

WyraŹnemu pogorszeniu u|egł wynik na sprzedaŻy, ktory wykazuje wartoŚÓ ujemną

W kwocie 18078,0 tys. zł' Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej

i ujemny wynik na działa|ności finansowej ukształtował stratę brutto w wysokości

16 0B5,6 tys. zł.

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko.Księgowe SpÓłka z o.o. W Poznaniu

i



&

$

t

i RAPoRT UZUPEŁN|AJĄCY oPlNlĘ Z BADAN|A SPRAWoZDANlA FlNANSoWEGo
Wietospecjalistycznego SzpitaIa Miejskiego im. Józefa Strusia zZakładem opiekuńczo-Leczniczym

SPZOZ w Poznaniu za rok obrotowy 201,t

Wyszczegó|nienie .01,31.12.2011 01 .01-31 .12.20'10 01 .01 -31 .1 2.2009

|. Arrońyzacja 17 612,4 8,2% 7 177,Ą 3,6% 7 330,1 4,0%
||. zuŻy cb nrateriałów i energii 81 651,5 38,10/o 79 248.4 39,4% 70 981,0 38,8%
lll. Llstugi obce 30 037,6 14.0% 28 197 

'Ą
14,0% 22 873,0 12,5%

lV. fudatki iopłaty 1784,2 0,8%o 1 526,8 0,80/o 1284,3 0,7%
V. \ rynagrodzenia 68 930,7 32,20/o 70 594.7 ?ą 4o/^ 68 220,0 37,3%
V|. Ubezpieczenia społeczne i inne ŚWiadczenia 13 270,5 6,2% 13 798,3 6,go/o 11 886,9 6,50/o

V||. Fozostałe koszty rodzajowe 900,9 0A% 767,9 0,4% 479,8 03%
V|l|. WańośÓ sprzedanych towarÓW innteriałów 0,0 0,0% 0,0 0,0%o 0,0 0,0%

Razem 214 187,8 ,100,0o1 201 3'11.1 100,001 183 055,0 100,0o/t

o w 2011 roku koszty rodzajowe Wynosiły 214 187,8 tys. zł.

o W strukturze kosztow rodzajowych dominujący udział miaty koszty zuŻycia

materiałÓw i energii. lch udziat w strukturze kosztow rodzajowych ogołem Wynosit

38,1oń,

o Drugą, co do wie|kości pozyqą w strukturze kosztóW rodzajovvych byty w 2011 roku

koszty Wynagrodzeń, które stanowiły 32,20ń kosztów rodzajowych ogółem.

o W związk} z pogorszeniem się wyniku na sprzed aŻy oraz WynikÓW brutto i netto

Wszystkie wskaŹniki rentownoŚci u|egły równiez pogorszeniu i przybrały ujemne
wie|kości. )|',,,.:łs,,,.

2 9 nl 2;tr 1," ', 
,

,.,. tlh r' 1.

'- !f'1*..{ł,Ęb

Nazwa wskaŹnika wańość
oożadana

0f .01-
3',1.12.2011

01 .01-
31.12.2010

01.01-
31.12.2009

| . 4ysKownosc spfzedazy (ą6k ze spĘeda4lpr4chody ze sprzedał produktów, towarów i materiałów) max -9,20/< -8,5% -3,1%o
.. 4yJ^Uwl|asc oruno s przedaŻy (ąlsk brutto/pra/chody ze sprzedał produktóW, towaróW i materiałóW) max -8,2%o -3.4% -3.20
:..y5^ownosc neno spŹedał(ąlsk netto/pra/chodyze sprzedałproduktów, towarów i rn"ateriałowl max -E.3"i -3.5"t -3,30/o

Kap|Etlu Włas nego (ą/s |( netto/Ś redn i stan kapitału własnego) max 3o/c -4,O% -8,30/o
9. nE| |t9wnosc maJąku RoA (ąlsk netto/średni stan aktyrvów) max -6.1% -3,40/o -6,70/o

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o'o. W Po}naniu
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SPZOZ w Poznaniu za rok obrotowy 2011
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o Wspołczynnik zadłuŻenia Wynosił na koniec grudnia 2011 roku 17,3oń, co oznacza, Że

W Strukturze paSyWoW decydujący udział miał fundusz Własny'

o Na 31 ,12'2011 roku struktura pokrycia zadłuŻenia kapitałem Własnym była poprawna -

na 1 zł zadłuŻenia przypadało 4,80 zł funduszu Własnego.

o w 2011 roku 
.kapitaty stałe, na które sktadaty się zaróWno kapitały własne jak

i rezerwy na zobowiązania pokrywały wańoŚć aktywow trurałych, co ŚWiadczy Że, ,,złota
reguła bi|ansowa'' została zachowana. WskaŹnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem
stałym wynosił na koniec 201,| roku 0,98.

ł'|azwa wskaźnika wańość
)ożądana

01.01-
31.'t2.20,t1

01.01-
3't.12.20,t0

01.01.
31.'t 2.2009

-'y||llaso l slopn|a - o|ezqca (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 1,6 -2,0 1.29 1 ,4ę 't,51Jłynnośó || stopnia - szybka (a\ty!V" ouroio*e - 
"ap"sylzono*iązania 

rr.itl.oterminowel 0,8 - '1 ,0 1.04 't.14 1,14
-1yll||osc ||| STopn|a. Dardzo szybka (inwestycje krótkoterminowelmbowiąłania krotkoterminowe) 0.07 0,07 0,24
v\|,v|9 4wuw|qall llaIe4osqam| (nalezlosc| zMułu dostaw i usłuq/zobowiazania zMułu dostaw i u > 1,0 | 'zÓ 1,26 1,28
\gP|&| Prqvujquy \w ty!'. Z, (aK(ywa oDrotowe . zobowiązania krotkoterminowe) max 9 694,9 12 374,8 10 337.€v9!q| ^qP|@lu P|dUuJąwgo w aKl}Ąvacn (Kap|tał pracujacy/aktwva oqółem) max 3,40/o 5,10/o 7.3Yo

o WskaŹnik płynności finansowej I stopnia na dzien 31 grudnia 2011 roku u|egt
zmniejszeniu i nie osiąga wartości poŻądanej.

o W badanym roku wskaznik płynności l| stopnia kształtowat się na poziomie nieco
Wyzszym od poŻądanego d|a zarządzania ptynnością Szpitala. Na dzień 31 grudnia
2011 roku wskaŹnik ten ukształtował się na poziomie 1,04.

f9. nr :illj

31.12.2010
01.01-

31.12.2009
na zobowiązania/pasy/Va ogółem)

Własny/zobowiązania i rezeruly na

TMałośó struktury flnansowania (kapitał Własny + rezerwy długoterminowe + abowiązania

Wielkopotsk'" 
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o Na koniec grudnia 2011 roku wskaŹnik pokrycia zobowiązań naleznościami

uksztattował się na poziomie 1,23 co oznacza,iŻzobowiązania z tytułu dostaw iusług
byby niŻsze od na|ezności z tytułu dostaw i usług. Jest to zjawisko korzystne.

o Na dzień bilansowy zobowiązania krÓtkoterminowe były nizsze od aktywów
obrotowych w związku, z czym Jednostka posiadała dodatni kapitał pracujący
w wysokości 9 694,9 tys. zł'

o Udzia|t kapitału pracującego, będącego róŻnicą między aktywami obrotowymi
a zobowiązaniami krótkoterminowymi, w aktywach ogółem ukształtowat się na koniec
2011 roku na poziomie 3,4o/o.

o Na koniec grudnia 2011 roku wskaŹnik obrotu aktywow wynosił 0,69 co oznacza,
Że kaŻde 100 zł aktywów ogółem Wygenerowało w badanym okresie 69 zł przychodów
ze sprzedaŻy'

WskaŹnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych wynosił na koniec badanego roku 0,81.

WskaŹnik szybkości obrotu zapasow za 2011 rok wynosił 14 dni'

Relacje długości okresów rea|izaĄinalezności i spłaty zobowiązan:
' Jednostka uzyskiwała spłatę na|ezności znacznie pÓŹniej niŻ regu|owała

zobowiązania.
. średni okres rea|izacji na|ezności wynosit w 2011 roku 55 dni, natomiast Średni

okres regulowania zobowiązań wynosił 40 dni.

vvle|kopo|skie Centru m,łuoyt nan iu

Nazwa wskaŹnika wartość
pożądana

01.01-
3't.,12.2011

01.01-
31.12.2010

0 1.01

31.12.2009
)w UJr4pnooy ze s przeoazylaKtywa ogołem ) max 0,69 0.77 1.2!

_ ' '. .--. -.- '_*!!'Ylt v|\!'v'vl' u vYqr'v|| \Pl.Yv|rvuy ZE sp|&uad|Ire@we aKwe |ŃAtF 'jzybkoŚc rea|izacji na|eżności w d niach (ś redni sta
ze sprzedażyx365)

max 0,81 1,5(

mtn 5 zr
ąan ryrufu usług/WartoŚc

s pfzedan}th towarów i materiałów + kosŹ Wvtworzenia mtn 4C 32
|q9| | \J Igu| || 5El | &pasowwanosc sprzeoan},cn towarÓw i materiałów

koszt Wytworrenia sprzedan}oh produktów X 365) mtn 14 11

; S. il i i;il ' l ii,,,


