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2. ocena kontvnuacii działalności

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, sporządzonego na

dzien 31.12.2011 roku, w tym analizy sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem opiekuńczo Leczniczym sPzoz, nie

stwierdzono zagroŻenia kontynuacji działa|ności w roku następnym po badanym, na
skutek zamierzonego Iub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia
dotychczasowej działalności'

ll|. lNFoRMACJEszczEcoŁowE

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe na które sktada sie:
. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
. bilans sporządzony na dzień 31.12.2O1,t roku wykazujący:

. aktywa i pasywa w wysokości 2B7 706 074,73 zł,
. rachunek zysków i strat za okres od 01.01. do 31.12.2011 roku wykazujący.

o stratQ netto w wysokości 16 2B5 017,71 zł,o zestawienie zmian w funduszu własnYm za okres od 0,t'01. do 31.12.2011 roku
wykazujące:

. wzrost funduszu własnego o kwotę
. rachunek przeptywów pienięznych za okres od 01.01. do
wykazujący:

o zwiększenie stanu Środków pienięznych o kwotę
. dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

29 350 232,56 zł,

31.12.2011 roku

i9. nl i;ll

302279,29 zł,
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2, Prawidłowość stosowanvch zasad rachunkowości

Na podstawie badanych dokumentów stwierdzono, ile księgi rachunkowe prowadzone są

zgodnie z Wymogami usta''tły o rachunkowoŚci, tj' rzete|nie, bezbłędnie, sprawdza|nie

i bieŻąco' Księgi rachunkowe Są przechowywane w na|ezyty sposób i chronione przed

niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dowody księgowe spetniają wymogi okreś|one przepisami ań, 21 ustawy

o rachunkowości tj dowody ujęte w księgach Są poprzedzone kontro|ą, akceptacją

i dekretacjąprzez osoby Wznaczone do dokonania takiej kontroli.

Stosowane przez Jednostkę w 2011 roku zasady rachunkowoŚci zgodne są z przepisami

ustawy o rachunkowości. Zasady te zostaty szczegółowo opisane W ,,Po|ityce

rachunkowości',, przyjętej przez Dyrektora Zakładu opieki Zdrowotnej Poznań _ Stare
Miasto Zarządzeniem Nr 37 z dnia 4 czerwca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009r.

Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego
badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów
W nich ofaz powiązań danych ksiąg rachunkowych z badanym sprawozdaniem
finansowym pozwa|ają uznać księgi rachunkowe za ogólnie spełniające warunek
prawidłowości.

3. lnwentarvzacia

Badana Jednostka przeprowadziła W badanym okresie inwentaryzację wybranych
składników aktywow i pasywów zgodnie z zasadami okreś|onymi w art. 26 i 27 ustawy
o rachunkowoŚci.

WielkoRo
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ostatnia inwentaryzacja środków trwałych zostata przeprowadzona wg stanu na dzień

31.12.2008 roku.

Stwierdzone róznice inwentaryzacyjne roz|iczono i ujęto w księgach rachunkowych roku

obrotowego.

Inwentaryzację aktywów i pasywów, przeprowadzoną W zakresie, terminach

iz częstotliwością przewidzianą w ustawie o rachunkowości mozna uznać za poprawną.

Biegły rewident nie obsenruował przebiegu inwentaryzacji rocznej, jednak dokumentacja

inwentaryzacji o|az przeprowadzone procedury zastępcze pozwaIają na uznanie

wykazanych w sprawozdaniu finansowym pozycji za realne.

IV. OCENA BILANSU I RACHUNKU ZYSKOW I STRAT

1. lnformacie o pozvciach bilansu

AKTYWA

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe w kwocie

stanowią 85,0% sumy aktywów.

.:. WańoŚci niemateria|ne iprawne

244 681 435.61 zł

1 366 533.61 zł

W całości obejmują |icencje na oprogramowanie komputerowe. W badanym roku wańości

niemateria|ne i prawne zostaty zwiększone o kwotę 1 940 918,70 zł, w tym z tytułu

nieodptatnego przekazania przez Urząd Miasta o 1 BB7 444,20 zł' Zmniejszono w roku

badanym wańość brutto o kwotę 452 371 ,14 zł przy umorzeniu w kwocie 409 865, 19 zł.

Umorzenie roczne odniesione w koszty amońyzacji wynosiło B00 702,14 zł.

Rzeczowe aktvwa truałe

stanowią:

- grunty, w tym prawo wieczystego uzytkowania gruntu

243 314 902,00 zł

32 4B1 971,00 zł

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. W Poznaniu
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- budynki, |okale i obiekty inzynierii |ądowej iwodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transpońu

- inne środki trwałe

- środki trwałe w budowie

149 373 188,09 zł
2 468 B22,5g zł

177 530,00 zł
51 624 471,32 zł
7188 919,00 zł

W badanym roku zwiększono wartośÓ brutto środków tnruatych o kwotę Bo 368 825,78 zł,

w tym z tytutu nieodpłatnego przekazania przez Urząd Miasta o kwotę 47 oB7 013,13 zł,

natomiast zmniejszono z tytutu |ikwidacji i sprzedazy o kwotę 3 131 338,91 zł.

Przychody i rozchody środków trwałych zostały prawidłowo udokumentowane, a zasady
ich amortyzacji wynika1ą z przyjętej polityki rachunkowości. Wańość rocznego umorzenia
odniesiona w koszty amońyzacji wynosiła 16 812 006'88 zł.

Srodki tnłałe W budowie stanowią zinwentaryzowane nakłady na trzy zadania
inwestycyjne.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe w kwocie

stanowią 15,0oń Sumy aktywów.

* Zapasv

43 O24 639,12 zł

B 312 533.61 zł
obejmują na dzień bilansowy wytącznie zapasy materiałów.

Zapasy zostaty zinwentaryzowane w terminach zgodnych z planem inwentaryzacji
i poprawnie wycenione na dzień bi|ansowy. Róinice inwentaryzacyjne roz|iczono

w księgach roku badanego. W stanie zapasów nie stwierdzono materiatów, które utracity

swoje cechy uzytkowe |ub przydatnośÓ.

2I or :an

Wielkopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe SpÓłka z o.o. w Poznaniu
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* Nalezności krótkoterminowe

obejmują:

- na|ezności z tytułu dostaw i usług

32 303 396,33 zt

31 457 425,29 zt

Wykazana wartośÓ na|ezności uwzg|ędnia zasadnie utworzone odpisy aktua|izujące
w kwocie 2 2g7 84B,78 zł. Na|ezności uzgodniono na podstawie potwierdzeń sald.
Na podstawie badanej próby mozna stwierdzić, Że na dzień bi|ansowy nie występują

na|ezności przedawnione, umorzone |ub nieściąga|ne. Do dnia badania uregulowano 61%

ogÓłu na|ezności.

- inne na|ezności 345 971,04 zł

Saldo w głÓwnej mierze stanowią na|ezności z tytułu udzie|onych pozyczek

zZakładowego Funduszu Świadczeń Socja|nych, które wynosity 531 976,56 zł.

{. lnwestvcie krótkoterminowe 2 316 959.1 8 zł

obejmują wyłącznie środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych.

Sa|do środków pienięznych w kasach zostało potwierdzone protokołami inwentaryzacji

gotówki, natomiast Środki pienięzne na rachunkach bankowych zostały potwierdzone

przez banki.

Przychody i rozchody środków na rachunkach bankovuych oraz gotówki w kasie, zostały

prawidłowo udokumentowane i są komp|etne.

* KrÓtkoterminowe rozliczenia międzvokresowe 91 750,00 zł

obejmują koszty energii poniesione w roku badanym dotyczące roku 2012.

PASYWA

Fundusz własny

Fundusz wtasny w kwocie

stanowi B2,7oń sumy pasywów i obejmuje: 2I nl :an

Wie|kopo|skie centrum Audytorsko-Księgowe SpÓłka z o.o. W PoŹilaniu \ą
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SPZOZ w Poznaniu za rok obrotowy 2011

* Fundusz podstawowy 303 1 18 765,14 zł
Wykazany fundusz podstawowy stanowi Fundusz ZałoŻycie|ski, który na przestrzeni roku

badanego został zwiększony z tytułu otrzymanych darowizn rzeczowych w kwocie
2 432,30 zł oraz z tytutu przekazania przez Urząd Miasta środków tnvałych i wańości
niemateria|nych iprawnych w kwocie netto 4534201B,BB zł oraz z tytułu przekazanej
dotacji na budowę szpita|a W kwocie 299799,09 zł (przed 1.O7.2O11r), natomiast
zmniejszony z tytułu korekty dotyczącej przekazania majątku przezUrząd Miasta w 2010r.

* Strata z lat ubieqfuch

Strata została zwiększona o kwotę 6 534 509,39 zł zgodnie z
Poznania o pokryciu straty z roku 2010 z zysków lat przyszłych.

.1. Strata netto 16 285 017.71 zł
Strata została usta|ona w prawidłowej wysokości po dokonaniu roz|iczeniawszystkich sald
wynikowych oraz usta|eniu obowiązkowych obciązeń wyniku finansowego brutto'

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Wykazane w kwocie

stanowią 17,3o/o pasywów i obejmują:

* Rezerwy na zobowiazania

49 6i45 465.96 zt

5 000 037,00 zł
W pozycji tej Jednostka vlykazała prawidłowo usta|oną rezerwę na świadczenia
emeryta|ne i podobne w kwocie 3 B03 854,00 zł, atakŻe inne rezerwy w kwocie

1 196 183,00 zł'

48 773 138,66 zł

uchwałą Rady Miasta

* Zobowiazania krótkoterminowe

Na wykazane wyzej zobowiązania składają się:

. kredyty i poŻyczki

- zobowiązania z tytułu dostaw i ustug

33 329 767,52 zł

2 988 554,95 zł

25 494 315,65 zł

Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. W p.p7naniu
I ?r'n,l
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- zobowiązania z tfiułu podatków, ceł, ubezpieczeń

i innych świadczeń 2 386 080,91 zł

- inne zobowiązania 451 616,96 zł

- fundusze Specja|ne 2 009 199,05 zł

P oŻy czka została p otwie rd zo na przez U rząd M i asta'

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy usta|ono w kwocie wymagającej

zapłaty i uzgodniono na podstawie otrzymanych pisemnych potwierdzeń sa|d' Do dnia

badania uregu|owano 46,6% ogółu zobowiązań.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń są

zgodne z dek|aracjami i zostaty roz|iczone w obowiązujących terminach.

Inne zobowiązania. w główniej mierze dotyczą zobowiązań z tytutu wpłaconych wadiów

w kwocie 69 669,80 zł, zobowiązania z tytułu nadpłaty na|eznoŚci z uwagi na zatrudnianie

rezydentÓw i stazystów w kwocie 150 255,38 zł oraz zobowiązania wobec Urzędu Miasta

z tytułu naliczonych kar inwestycyjnych w kwocie 196 213,52 zł.

Stan funduszy specja|nych dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socja|nych,

którego utworzenie oraz ce|owośÓ wydatków nie nasuwają uwag. Srodki tego funduszu

gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym'

* Rozliczenia międzyokresowe 11 315 661 ,44 zł

Na dzień bi|ansowy obejmują wańość środków trwałych sfinansowanych z obcych

środków.

2. ocena oqólna bi|ansu

o pozlcje wykazane w bi|ansie sporządzonym na dzień 31,12.2011 roku zgodne są

z ewidencją i zostały prawidłowo zakwa|ifikowane i przedstawione,

. ewidencja analityczna właściwie uszczegółowiona umozliwia poprawne

sporządzenie bilansu,

. sa|da vvykazane w bi|ansie są rea|ne.

WieIkopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. w Poznańióą 
'..
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3. lnformacie o pozvciach rachunku zvsków i strat. kształtuiacvch wvnik netto

działaIności gospodarczei iednostki

Przychody i zyski

Przychody i zyski zostaty komp|etnie i prawidłowo Wykazane w rachunku zyskow i strat.

* Przvchody netto ze sprzedazv izrównane z nimi

za 2011 rok Wynoszą

z tego:

- przychody ze Sprzedazy produktów

- zmiana stanu produktów

{. Pozostałe przvchody operacyjne Wynoszą

Główne tytuły przychodów to:

- dotacje celowe

- amońyzacja środków trwatych sfinansowanych

z obcych środków

- sprzedaz usług niemedycznych

- sprzedaz pozostatych usług

* Przychody finansowe w kwocie

Dotyczą wyłącznie otrzymanych odsetek.

196 ,109 886,36 zł

197 354 529,26 zł

- 1 244 642,90 zł

5 110 244,44 zł

1 576 205,73 zł

1 462 100,90 zł

461 283,44 zł

1 354 736,73 zl

125 779,97 zł

Koszty istraty

Koszty zostaty zaprezentowane komp|etnie i prawidłowo W rachunku zysków i strat'

Kwalifikacja kosztów rodzajowych nie budzi zastrzeŻeń.

* Koszty działa|noŚci operacyjnej wynoszą 214 1B7 836/8 zł

i obejmują wyłącznie poniesione koszty według rodzaju.

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. w Pońapiq..7
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* Pozostałe kosztv operacvine Wynoszą

i głównie dotyczą na|iczonego odpisu aktua|izującego

2151 579,37 zł.

i. Koszty finansowe Wynoszą

idotyczą:

- zapłaconych i na|iczonych odsetek

- ujemnych róznic kursowych

- rezenĄ/ na odsetki

2 573 411,38 zt

na|eznoŚci od NFZ w kwocie

670 272,32 zt

597 050,39 zł

447,93 zł

72774,00 zt

* Strata brutto v'tyraŻa się kwotą 16 0B5 609,71 zł

Strata brutto usta|ona została w sposób prawidłowy. W wyniku tym ujęto wszystkie

osiągnięte przychody i obciązające jednostkę koszty związane z tymi przychodami

dotyczące roku obrotowego.

4. Obowiazkowe zmnieiszenia zvsku

* Podatek dochodowy od osób prawnych:

SposÓb ustaIenia dochodu do opodatkowania został prawidłowo przedstawiony

w informacji dodatkowej.

Podatek bieżący

- podstawa opodatkowania

- podatek dochodowy

5. ocena ogólna rachunku zvsków istrat

. pozycje rachunku zysków i strat zgodne są z ewidencją księgową,

pozycje przychodów i kosztów zostaty

i przedstawione w rachunku zysków i strat,

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. W

1 049 5,l8'00 zł

199 408.00 zł

prawidłowo zak|asyfikowane

i 9" at itt:



V.

1.

RAPoRT UZUPEŁN|AJĄCY oPlNlĘ Z BADAN|A SPRAWoZDAN|A F|NANSoWEGo
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia zZakładem opiekuńczo-Leczniczym

SPZOZ w Poznaniu za rok obrotowy 20{{

o \Ą/ badanych dokumentach stwierdzono przyna|eznośó przychodóW i kosztÓw

do okresu badaneoo.

lNFoRMAcJE o KoMPLETNoŚcl l PoPRAWNoŚcl

Rachunku przepfuwów pienieżnvch

Rachunek przepływów pienięznych sporządzony zostat prawidłowo, zgodnie

z przepisami określonymi W ań. 48b ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości (Dz'U' z2009 nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami);

Dane wykazane w rachunku przepływów pienięznych są zgodne z bi|ansem oraz
rachunkiem zysków i strat, a poszczególne strumienie pienięzne zostały
zakwalifikowane do odpowiednich pozycji.

Na ogó|ną kwotę przepływów pienięznych netto w wysokości + 302 279,29 zł
złoŻyĘ się'

o przepłlwY środkÓw pienięznych z działa|ności operacyjnej + 1 043 624,47 zł
o przepłlwt środków pienięznych z działa|ności inwestycyjne - 3 729 9OO,13 zł
o PrzePłYwY środkÓw pienięznych z działa|noŚci finansowej 2 9B8 554,95 zł

2. Zestawienia zmian w funduszu własnvm

Badana Jednostka sporządziła zgodnie zart.48a ustawy zdnia 29 września 1994r.

o rachunkowości Zestawienie zmian w funduszu własnym.

Zestawienie zmian W funduszu własnym zawiera informacje o zmianach

poszczegó|nych sktadników funduszu własnego za badany okres'

3. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zostało sporządzone przez Jednostkę

zgodnie z przepisami okreś|onymi w ań.48 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września

,,ł'uł',.
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1994r, o rachunkowości (Dz.U. z 2OOg Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami)
i zawiera informacje o Szpita|u, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz metodach
Wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego.

4. Dodatkowvch informacii i obiaśnień

Dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone przez Jednostkę zgodnie
z przepisami okreś|onymi w ań.48 ust.1 pkt.2 ustav{y z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z póŹniejszymi zmianami)
i zawierĄą wszystkie dane i objaŚnienia 

'istotne d|a zrozumienia sprawozdania
finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Jozefa Strusia
z Zakładem opiekuń czo - Leczniczym sporządzonego na dzień 31 '12.2011 roku.

V|. BADAN!EzAGADNleŃ szczeGoLNYcH

lstotne zdarzenia po dacie bilansu

Biegli rewidenci nie stwierdzili i nie zostali poinformowani o istotnych zdarzeniach
po dacie bi|ansu, które mogtyby mieć istotny wptyw na badane sprawozdanie
finansowe.

Nie stanowiło przedmiotu badania usta|enie i wyjaŚnienie zdarzeń, ktore mogły
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powotane do tego
organy. Przedmiotem badania nie byty równiez inne nieprawidtowości, które mogły
wystąpiÓ poza systemem rachunkowości badanej Jednostki'

Nie stwierdzono zjawisk wskazujących na naruszenie prawa W systemie
rachunkowoŚci.
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Vl|' UWAGI KoŃcoWE

W badaniu poszczego|nych pozycji Sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych

posłuzono się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których Wnioskowano

o poprawności badanych pozycji' Badanie ograniczone do wybranych prob

zastosowano równiez w odniesieniu do rozrachunków z budzetem , w związku z czym
mogą wystąpiÓ róznice pomiędzy usta|eniami zawańymi W niniejszym raporcie

a wynikami ewentua|nych kontro|i przeprowadzonych metodą pełną.

Podsumowanie wyników badania znajduje się w sporządzonej ,,opinii nieza|eznego

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego''.

Niniejszy rapoń zawiera 26 stron, których kaŻdajest opatrzona skróconym podpisem

rewidenta.

K|uczowy biegły revtlident nr 2195
Pzeprowadząący padanie w imieniu

Wie|kopolskie Centrum Audytorsko.Księgowe
Spółka z o.o.

60.783 Poznań u|. Grunwaldzka21
Podmiot nr 2394

Poznań. dnia 26 marca 2012 roku.
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