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zAŁĄczNIK NR 13 Do wv:nśrureŃ

SPRAWOZDANM FINANSOWE
WIE LO S PECJALISTYC ZNY SZPIATLA MIEJS KI im. J.STRU SIA

z ZAKŁADEM oPtExuŃczo.LECZNIC ZYM sP zoz

ZAR:OKfOI2

Wprowadzenie do sprawo zdania finansow ego.

Informacja dodatkowa i objaśnienia.

o Bilans.

o Rachunek rysków i strat.

o Zestawienie zmian w kapitale.

o Rachunek przepĘwów pieniężńych.

. Sprawozdanie z działalności.

a

a
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WPROWADZEN|E Do sPARvlnzDAt.|n F|MNsoWEGo WEL0sPEą|ALlswca.|EGo szP|TAlA t||EJsKlEGo IM.J.STRUS|IĄ z

ZAXŁADEM oP| EKu Ńczo.LEczNlczYt| sP zoz zA RoK oB RAGHU NKoWY 20 12

,l) Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działa|ności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu |ub innego organu

prowadzącego rejestr.

. Wielospecja|istycznego Szpitala Miejskiego im.J'Strusia z Zakładem opiekunczo.Le czniczym sP ZoZz siedzibą w Poznanlu pzy
ulicy Szwajcarskiej 3.

. Pzedmiotem podstawowej działa|nościjest szpita|nictwo

. Sąd prowadzqcy Ęestr to Sąd Rejonowy w Poznaniu XX| Wydział Gospodarczy KĘowego Rejestru Sądowego. Szpita| został

zare1 estrowany pod pozycją 00o0002025.

2) Wskazanie czasu trwania działa|ności jednostki, jeże|i jest ograniczony.

. Czas działalności Wie|ospecja|istycznego Szpita|a Miejskiego im.J.Strusia z Zakładem opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ jest

nieograniczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

. Sprawozdanie finansowe, do ktorego spoządzona jest niniejsza informacja dodatkowa, obejmuje okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2012roku.

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki

organizacyjne spolządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

. Nie doĘczy.

5) Wskazanie, cry sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez

jednostkę w dającej się przewidzieć w prryszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

przez nią działa|ności.

. Sprawozdanie spoządzono przy założeniu kontynuowania działa|ności gospodarczej w dającej się pzewidzieć pzyszłości. Nie

istnieją okoliczności wskazujqce na Zagrozenie kontynuowania działaIności'

6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to

sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody roz|iczenia połączenia

(nabycia, łączen ia udziałów).

. Nie dotyczy.

7') omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amońyzacji), pomiaru

v'ryniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

prawo wyboru.

. Kslegi rachunkolve prolvadzone sei ,r.,r siedz b e 1e dnostki
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W zakresie wyboru pzyjętych wzorów bi|ansu, rachunkow zyskow i strat oraz pzepływu środkÓw pieniężnych dokonano

dostosowania pzedstawionych w Ustawie o rachunkowości wzorow sprawozdań d|a potzeb sprawozdania finansowego

jednostki.

Zgodnie z ań. 8 ustawy z dnia 14 czerwca2012 r. o zmianie ustawy o działalnaści leczniczej oraz niektÓrych innych ustaw

(Dz. U, z 2012 r, poz' 742) pzeniesiono na rozliczenia międzyokresowe pzychodow wańości odpowiadającą

niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otzymanych nieodpłatnie |ub sfinansowanych z dotacji,

btórych wańośó alviększyła pzed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz zatozycie|ski samodzie|nego pub|icznego zakładu opieki

zdrowotnei.

Wykazane w bi|ansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenia się:

. Srodki tnruałe są wyceniane w oenie nabycia |ub koszcie wytwozenia po aktua|izacji wyceny składników ma1ątku,

pomniejszonych o dotychczasowe umozenia oraz dokonane odpisy aktua|izujące ich wańośó.

Wańości niemateria|ne i prawne amońyzowane są metodą |iniową w okresie pzewidyłanej ekonomicznej uzyteczności wg

następujących zasad: czas amońyzacji 2 |ata; wańości niemateria|ne i prawne o jednostkowej wańości niepzekraczającej

3 500 zł w dniu przyjęcia do uzytkowania w całości spisane sąw cięzar kosztow amońyzacji.

Srodki tnłałe w budowie w cenie zakuou'

Zapasy w cenie nabycia.

Nalezności w ktrocie wymagalnej pomniejszone o odpisy aktua|izujące.

I nwestycj e krotkotermi nowe w wańości nominaInej,

Kapitały wtasne w wańości nomina|nej.

Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty'

Jednostka twozy rezemy na :

o Świadczenia emerytalne i nagrody jubi|euszowe wyceniane na &ień bi|ansowy w wiarygodnie oszacowanej

wanosct.

o ZoDowląZan|a na ewentua|ne odszkodowania w toczących się sprawach sądowych.

o Zobowiązania doĘczące badanego roku obrotowego, a mogące powstaó w latach następnych.
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DoDATKoWE lNFoR[łAcJE I oBJAŚNIEN|A

DO SPMWOZDANIA FINANSOWEGO

WLI ELOSPECJALISTYCZEN O SZP ITALA MI EJ SKIEGO iM. J.STRUSIA

z ZAKŁADEM oPlEKuŃczo.leczN|czYM sP zozzA RoK oBRoToVW 2012

1) Szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych, wańości niemateria|nych i

prawnych oraz i nwestycji dłu goterminowych :
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Wańość brutto na początek okresu

Zwiększenia w tym:

- nabycie

Zmniejszenia
- a|dua|izaĄa wańoŚci
- sprzeaaz
- inne (likwidacja)

Wańość brutto na koniec okresu

3 001 4't9,78

713 137,75

713 137,75

639 547,99

639 547,99

3 075 009,54

103 809,80 3 105 229,58

713 137,75

713 137,75

639 547,99

639 547,99

3 178 819,34

Umorzenia na początek okresu
Umozenia biezące - zwiększenia
Umorzenia - zmniejszenia

- Iikwidacja

- sprzedaŻ

Razem umorzenia na koniec okresu

1 634 886,17

1 161749,45
605 947,17

605 947,17

2 't90 688,45

103 809,80 1 738 695,97

1 161 749,45

605 947,17

605 947,17

0,00

2 294 498,25
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2) Wartość gruntóW użytkowanych wieczyście:

Wańość nieamońyzowanych lub nieumarzanych pzez jednostkę środków trwa|ych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z Ę1tułu umów |easingu:

. Nie dotyczy.

Zobowiązania wobec budżetu państwa |ub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania
praw własności budynków i budowti:

. Nie dotyczy.

5) Dane o strukturze własności kapltału podstawowego

subskrybowanych akcji, w tym upzywilejowanych:
. Nie dotyczy,

oraz |iczbie i wartości nomlna|nej

Stan na początek roku obrotowego' zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów

zapasowych, rezerurowych:

. Jednostka sporządza,,Zestawienie zmian w kapita|e (funduszu) własnym,,.

Propozycje, co do sposobu podziału zysku |ub pokrycia straty za rok obrotowy:

Strata flnansOWa W wysokości (-)21 642 260.94 złpozostanie do rozliczenia w Iatach następnych

3)

4)

6)

7)

-5-
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8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzystan iu, rozwiązaniu i stanie ko ńcowym :

Wielospecja|istyczny Szpital Miejski im'J'Strusia zZakłademOpiekuńczo-Leczniczym sP zoztworzy
rezerwy wynikające z regu|aminu wynagrad zania - rezerwy na świadczenia jubi|euszowe, a także na

odprawy emefia|ne. Rezenuy zostały utworzone na okres 5 |at |icząc od dnia bi|ansowego. Pozostałe

rezerwy dotyczą przyszłych ewentua|nych wypłat dla pracownikow oraz odsetek od zobowiązań.

. Odprawy emeryta|ne i nagrody jubi|euszowe - utworzono na okres 5 |at licząc od dnia

bi|ansowego - ł4czna kwota: 3 005 233,00 zł'

. Rezeruily na przyszłe odsetki finansowe od niezapłaconych w terminie zobowiązań z bieŻącej

działalnościjednostki - łączna kwota: 404 808,00zł

. Pozostałe rezeruy wynikaj4ce z art'59 a ustawy oZoZna kwotę: 1 865 234,00 zł,
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9) Dane o odpisach aktualizujących wańość na|eżności, ze Wskazaniem stanu na początek roku

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

10) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym

umową okresie spłaty:

iiiirr#ffi jiiiiiil.i

......li.li.llłouuill. 
..lilll..lil

1. Wobec jednostek
powiązanych
Ztytułu dostaw i usług, w tym:

-do 12 miesięcy
-powyzej 12 miesięcy

Pozostałe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2' Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i poŻyczki

Z tytułu dostaw i usług, w tym:

-do ,l2 miesięcy
.powyze1 12 miesięcy

Zaliczki na poczet dostaw
Z tytułu podatków, ce,l, ubezp.społ.
Z tytułu wynagrodzeń

lnne

33 753 089,11

30 995147,69
30 995147,69

2 384 067,02

0,00

373 874,40

11',152711,44

8 394 770,02
8 394 770,02

'2 384 067,02

0,00

373 874,40

22 600 377,67

22 600 377,67
22 600 377.67

0,00

0,00

33 753 089,1 1

o,oo
30 995147,69
30 995 147,69

0,00

0,00

2 384 067,02

0,00

373 874,40
i:i::::i::.!itrriii:::::::::::::f:

lltl.:t|i1,52:174,,1,'i44 ' :ll. o;o0 '..33 złs. osb,l t.
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1 1 ) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :

t;iitOź0fril:::::::i
,1 . Roz|iczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia
-prenumerala

-pozostałe

2. Roz|iiczenia mi ędzyokres owe p zych odÓw

Razem
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) , w tym :

1' Ujemna wańość firmy

2. lnne roz|iczenia międzyokresowe, wtym:
a) długoterminowe

b) krótkoterminowe, w tym :

- rezerwa na niewykorzystane urlopy
- rezema na koszty pozostałe (w tym: us,ługi obce)

3' Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym
a) długoterminowe

b) krotkoterminowe, w tym:

-niezrea| izowa ne róŹnice kursowe
-inne

2129,28

2129,28

2125,28

.

36 407 904,07
23 690 278,00
12717 626,07

12717 626.07

750,00

0,00

750,00

750,00

2 653 616,01

2 075 420,66
Ę7R ,,t oĘ 

"Ę

Ę7R 1 oĘ 2tvr v I vvr9v

91

o1

91

:j6iłslGi
::lt:

12| Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze Wskazaniem rodzaju

zabezpieczenia):

. Nie dotyczy.

13) Zobowiązania Warunkowe' W tym również udzielone przeziednostkę gwarancje i poręczenia, a także

wekslowe:

. Nie dotyczy.

-B-
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1) Struktura rzeczowa

kosztów:

il.

przychodóW netto ze spruedaży produktóW, towarów i mateńałóW oraz

. PRZYGHODY

Przychody operacyjne
Zmiana stanów produktów .

Pozostałe pzychody operacyj ne

Przvchodv finansowe

202 249 608,22

.161 789,06

11382329,70
178 587.14

197 354 529,26

-1 )A4 aĄ? an

5 130 244,44

tzc I lv.ul
żErvli:ji::::i:iii;::.l:::;::iii:i::::I

lilii:i,:,il,,ii:,:1,,,:l:,::,,i:,li,:,il,,i,iii:,ii,i:,',ii.,:,:,.l:,i,.,.,.,.,::,::.i.,.,t,.,:,it.,:i:l
jtjt.t:::t:t:::t::: :t:t;::::::::r:::.::::::::l::::: ::::: tltltlt : .tl:lt:tl:t:tl:::lri :: ::t: ::tll:t:.ltli

.!: :Zl
i::l:::!:!:i

l. Przychody ze spzedaŻy niefinansowych aKytvów tn,vałych

ll. Dotacje

lll. Inne przychody operacyjne w tym:

1) rozwiązanie odpisów aKuaIizujących wańość nalezności
2) równo|egły odpis amońyzacy1ny

3) us.łu gi dot' inwestorstwa zastępczego
4) wpływ z tyt.odszkodowań

5) korekty ZUS
6) darowizny
7) pozosta.le

Razem
lV, Spzedaz usług niemedycznych

394 673,49

9 239 370,48
15 956,68

8 930 783,58

18 032,52

245 897,40

475,00

28 225,30
I 634 043,97

426 415,05

1 321 870,68

1576245,73
1 718 018,54

1 462 100,90
'106 560,98

o,oo

94 767,92

1 000;00

v9 vvvt,-

3294224,27
461283,44

1354736,73

|. Zyski z tytu,lu udziału w innych jednostkach, w tym:

-zyskiz tytułu udziału w jednostkach powiązanych
.zyski z tytu,łu udziału w innych jednostkach

ll. Odsetki, ztego:
- odsetki od kontrahentów

- odsetki budżetowe

- odsetki bankowe
lll, lnne, w tym:

. róznice kursowe
- u morzo n e zob owiązania

przychody finansowe

178 587,14

1-7a tr'a-7 Ą Arruvv/rtY

nnn

125 779,97

125 779,97

0,00

nnn

lia ial ją, 125 7:t9;97

Jecjnostka W 100% SWiadcZV Llsłuqi na tervtorium Polski

-9-
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. KOSZTY

A. Koszty wg rodzajów
1. Amońyzacja
2' ZuŻycie materiałów i energii
3. Usługi obce

4. Podatki i opłaty

5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia spo'łeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe kosfy rodzajowe
8' Wańość spzedanych towarów i materiałów

21 785 081,21

88 687 581,74

32 309 439,60
1 719 350,61

65 389 432,47
'13 528 856,08

I 258 571,97

17 612388,77
81 651 531,77

3o 037 6oo,6B

1 784189,42
68 930 714,06

13 270 549,31

900 862,77

|' WartośÓ zbycia niefinansowych aktywów trwałych
||. AKua|izacja wańości aKywÓw niefinansowych, wtym:

- odpis aKuaIizujący wartość naIezności
lll. Inne koszty operacyne w tym:

1) zwrot dotacji
2) koszty sądowe
3) koszty pokontrolne

4) odp|sane na|ezności

I 619 537,32

I 616 537,32

120 852,70

39 837,46

t+ roz,tv

32 033,27
2 222106,21
2 222106,21

319 271,90

128 976,55

81 485,06

zz, I L+

107 887,55

l. Odsetki w tym:

- odsetki do spółek powiązanych
. odsetki do pozostałych kontrahentÓw
- odsetki budzetowe
- odsetki bankowe

||. Aktualizacja wańoŚci inwestycji, w tym:

-udziały zaku pionych spółek
:zaku pione akcje własne

lll. lnne, w tym:
. rÓznice kursowe
. pozosta,łe koszty ftnansowe

odpis aKualizujący na naIiczone odsetki

679 534,36

665 599,32
13 935,04

84,88

84, BB

669 824,39

651 344,15

18 480,24

447,53
4Ą7 aa

679 619,24 670 272,32
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2| Wysokość l wyjaśn ienie pzyczyn aktualizujących środki tn,rlałe:

. Nie dotyczy.

3) Wysokośó odpisów aktua|izujących wańość zapasóW:

. Nie dotyczy.

4) lnformacje o pnychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym |ub

paewidzianej do zaniechania w roku następnym:

. Nie dotyczy.

5) Rozliczenle głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od

wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Usta|enie podstawy opod atkowani a i zo bowiąza n i a podatkowe go :

TYTUŁ

PRZYCHODY BILANSOWE 213 648 736.00 zł

KOREKIA PRZYCHODOW .2 039 688'74 zł

Przychody niepodatkowe(-) 8 946740,26 zł

- przychody POLCARD, programy UE, dotacje 8 930 783,58 zł

. rozu'lięanie aktua| żacji należności
1 5 956,68 zł

Przychody podatkowe nie ujete w ksiegach(+) 480 384.00 zł

. budynek metopoIii poznańskiej (oddział opiekuń eo |xzniczy) 480 384,00 zł

Przychody podatkowe stanowiące pzychód podatkow a nie uięte w wvniku (+) 6 426 667,52 zł

-otzymane Środki pienięzne z pzeznaezeniem na zakupv lnwesfucvine 6 426 667,52zł

KOSZTY BILANSOWE 235 096 322,94 zł

KOREKTA KOSZTOW 3'| 164117,37 zł

Koszty niestanowiące KUP(.) 31 255 867,37 zł

.składki PFRON 994 709,00 zł

- śwadczenie rentowe 1 224'a0 zł

. amor|pac1a Środków tn,vałych i wańości niematerialnych iprawnych 20 334 361 ,94 zł

odpis aktuaIizujący naIeznoŚci

bi erne rozliczen iu' lęł.yot.,*ou* t..-.*.ffi
oot!ssr:lzrl

126 58B 00 zł ,]
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. calnne roz|ięenia mięĘokresowe kovtów 2129,2821

- rezeMa na odset<i 148 650,00 zl

- Kary 14 732,79 zt

. odset<i budżetowe 13 935,04 zl

Koszty |at ubiegłych stanowiące KUP w roku bieŹącym(+) 91 750.00 zł

- faktury za media z pzełomu roku 91 750'00 zł

Dochód 7 585 091,69 zł

Dochody wolne 6 426 667.52zł

-ot-zymane środki pienięzne zpęęnaęeniern na zakupv inwestvcvine 6 426 667,52zł

Wynik podatkowy 1158 424'17 zł

Sbata podatkowa z roku 2010 1 158 424,17 zł

Wynik podatkowy po odliczeniu straty 0'00 zł

Z uwagi na od|iczenie straty z roku 2010 Wielospecja|istyczny Szpital Miejski im.J.Strusia zZa?ładem

Opiekuńczo.Leczniczym sP zoz nie osiągnął Wyniku do opodatkowania W roku 2012, jednocześnie

zostały poniesione wydatki niez|iczone do kosztow podatkowych i posiada dochody z |at poprzednich

Wobec powyiszego ostateczne usta|enie roz|iczenia podatku przedstawia się następująco:

o składki PFRON 994 709,00 zł

. świadczenia rentowe 1 224,00 zł

. karY 14732,79 zł

. odsetki budzetowe 13 935,04 zł

. Razem: 1 024 600,83 zł

Wie|kośó zobowiązania podatkowego (19%) 1g4 674zł

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat W Wariancie ka|ku|acyjnym,

dane o kosztach wytworzenia produktów na Własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy.

7) Koszty Wytworzenia środków trwatych w budowie, środków trwatych na Własne potrzeby.

l.Jie dotyczy.
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8) Poniesione W ostatnim roku i p|anowane na następny rok nakłady na nieflnansowe aktywa trwałe;

odrębnie należy wykazać poniesione i p|anowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

9) i 10) |nformacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na |osowe i pozostałe oraz
podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

lv.

1) tnformacje o zatrudnieniu w grupach zawodowych (wg klasyfikacji GUs)- etaty.

,,...t,.lirE.,..,.,,

i:r:r::::::::..1.1 | l:i:l

:l:l:it::lti::,i:ttii:
:':::.].:|:i::

iiriiii
l:l:rrii:::lri

::itl:::l::i:
'iii!!:: lililllllllllliil.iillt::lill:inlli:.:,ilil:lllillilrriil:iii:ililrll

1 Lekarze medycyny 133,04 271,63
2. Persone| WŻszy AA ?,1 A7 ?O

Pie|ęgniarki 517,41 il1,43
+. Persone| średni 214,79 237,24
Ę Personel niższy 200,08 223,37

obsługa 157,77
7. Administracja 96,44 102,31

Razen 1 368,02 1 600,14

2) Wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzaiących i nadzorujących.

Nie dotyczy,

3) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakteze udzlelone osobom wchodzącym w skład organów

zanądzĄących i n adzo ruj ącyc h.

Nie dotyczy.

V.

1) lnformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegtych ujętych W sprawozdaniu
fi nansowym ro ku obrotowego,

Nie dotyczy"

'1)
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2| |nformacje o znaczących zdazeniach, jakie nastąpity po dniu bilansowym' a nieulvzg|ędnionych w

sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bi|ansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, ktore na|ezałoby uwzg|ędnic w sprawozdaniu

finansowym.

Pzedstawienie dokonanych W roku obrotowym zmian zasada (polityki) rachunkowości, w tym

metod Wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego' jeżeti wywierają one

istotny WpłyW na sytuację majątkową finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i

spowodowanązmianami kwotę wyniku finansoweg o orazzmian w kapitale własnym.

Nie dotyczy.

|nformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zgodnie z ań. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2olz r, o zmianie ustavry o działalności leczniczej oraz

niektorych innych ustaw (Dz. U' z 2012 r. poz' 742) przeniesiono na roz|iczenia międzyokresowe

przychodow wańości odpowiadającą niezamońyzowanej części wartości początkowej aktywow tnruałych

otrzymanych nieodpłatnie |ub sfinansowanych z dotacji, ktorych wartośc zwiększyła przed dniem 1 |ipca

201 1 r, fundusz założycie|ski samodzie| nego p u b|icznego zakładu opieki zdrowotnej.

Ce|em wprowadzenia regulacji było ujedno|icenie prezentowania W sprawozdaniach

finansowych sPzozskładnikow majątkowych o tym samym charakterze, otrzymanych przez SPZ)Z przed

wejściem w życie ustawy o działa|noŚci |eczniczej oraz po tym terminie' Na roz|iczenia międzyokresowe

przychodow przeniesiono rownowartośc składnikow majątkowych spełniających postanowienia art' 41

ustawy o rachunkowości, na podstawie ktorych dokonuje się tych roz|iczeń. Dokonując przeniesienia brano

pod uwagę, czy W momencie otrzymania składnikow majątkowych |ub środkow na ich sfinansowanie, przy

założeniu braku przepisow szczego|nych, SPZOZ zakwalifikowałby ich rownowańośĆ na zwiększenie

roz|iczeń międzyokresowych przychodow zgodnie z ań', 41 ustawy o rachunkowości.

|nformacje |iczbowe zapewniające porownywa|nośc danych sprawozdania finansowego za rok

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy objętych korektą w zakresie pozycji objętych korektą

zaprezentowano w tabeli:

4l
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Wyvczegó|nienie Dane na Mień 31j2'2011r Dane z bilansu za 2012 r

Dane z bilansu za 2011 r Dane porównawcze

Fundusz Zało4lcie|ski 303 118 765,14 275 522 406.45 285 6'17 592,00

Roz|ięenia mięĘokresowe
pzychodów 1 I 315 661 ,44 38 912 020,13 36 407 904,07

VI.

1) |nformacje o Wspó|nych przedsięvfzięciach, które nie pod|egają konsolidacji.

Nie dotyczy,

2| Transakcje ze spółkami powiązanymi.

vil.

Dodatkowe objaśnienie do sprawozdania finansowego Wielospecja|istycznego Szpita|a Miejskiego

im.J.Strusia z Zakładem opiekuńczo.Leczniczym sP zoz.

Nie dotyczy.

vlil.
Opis niepewności, co do moż|iwości kontynuowania działalności oraz stwierdzenia, że taka

niepewność występuje, a także czy sprawozdanie zawiera korekty z tym związane.

Zgodnie, z pkt' 5 wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego, nie występują niepewności, co do

możliwości kontynuowania działaIności.

tx.

lnformacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz Wynik

finansowy jednostki, inne niż wymienione we wcześniejszych punktach niniejszej informacji

dodatkowej.

Wszystkie informacje wpływające w istotny sposob na ooenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik

flnansowy jednostki zosta,ły zaprezentowane ńie.,r'czestliejszych punktach lnforrnacjidodatkowei
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x.

|nformacja o firmie uprawnionei do badania sprawozdania finansowego a także wynagrodzeniu za

pneprowadzenie badani a.

Na podstawie umowy zawartej w Ębie przetargu nieograniczonego z Biurem Audytorskim PROW|ZJA Sp.

z o'o, Wielospecja|istyczny Szpital Miejski im.J.Strusia zZakłademOpiekuńczo-Leczniczym SP Z0Z zlecił

badanie i ocenę sprawozdań finansowych za |ata 2012, 2013 oraz 2014 zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa. Wynagrodzenie za przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego

wynosi 7 955,00 zł brutto.

ń..ęowy
Eginr j Suso

łtl j|)lĘ|$. :

It'i,tu" r,,u, ",;?ir'ffi ;,/S f .
: lłl;ilłeń t,.i lm j Sfusił

(.. i.!' i..-ł t'' l..|, 8 /; iy'Ą,łt it, i

- ta -
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Ęł.1'{. " #';6*'ffi t.'* 
.i'i.Ę.i'" 

. ; 'l:Frl.*lliffii ;ha ilzleń]
r.r.łz.źt'łł ,"i
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- "' . ;ffi;s:łT 6j6słTł
|' Wańości niematefiaIne i Drawne 884 321.09 I 366 533 61 L Fundusz oodstawowv 285 617 592 00 303 118 765 14

1. Kosztv zakończonvch Drac r 0.00 0.00 l|' Należne wp|atY na fundusf po 0.00 0,00
. Wartośó firmv 0.00 0.00 |||' UdziałV (akcie) własne (wieIkość uiemnaI 0.00 0,00

3' Inne wańości niematerialne i orawne 884 321.09 1 366 533.61 lV. Fundusz z 0.00 0,00
4' za|iczki na Wańości niemalerialne i 0.00 000 V Ftlndtlsz 7 eklilE|i7ĄĆii 0.00 0.00

|I' Rzeczowe akt\ryVa tNałe 236 040 660.87 243 314 902.00 Vl' Pozostałe fundusze rezeMowe 0.00 0.00
1. ŚrodkitMałe 235 961 940.87 236 125 983.00 V||' zvsk (strata) z |at ubieołVch (05 0s8 156,37) (48 773 138 66)

a) grunty 32 481 971 00 32 481 971.00 Vlll. Zvsk (strata) netto (21 642 260.94) (16 285 017.71
o) budynki' Iokale i obiektv inźvnierii |adowei i 152 803 518 70 149 373 188.09 lX. Odoisv z zvsku 0.00 0r00
c) uuądzenia techniczne i maszvnv 4 509 332.95 z 468 822.59 *.zóscivł1ffiŃ ńi' Hśżćhit* t{trźlńow|'t# ]].":.'f:54ż]ł:ś6 i.]lio.ńłĘ iii.oi.:
d) środki transoortu 't64 657.17 1 77 530.00 L Rezerwy na zobowiazania 5 275 275.O0 5 000 037.00
e) inne środkitrwałe 46 002 461.05 51 624 471.32 1. RezeMa z tńufu oodatku dÓchodoweoo 0.00
Środki trwale w budowie 78 720.00 7 188 919.00 2. RezeMa na świadczenia emeMaIne i podobne 3 005 233.00 3 803 854.00

3. zal]czki na środkl truałe W budowie 0.00 0.00 - dfuooterminowa 2 244 123 00 2 832 614.OO
||l' Na|eżności dłUooteminowe 0.00 000 - krÓtkoterminowa 761 1 10 oO 971240.OO

1. Od iednostek powiazanvch 0.00 0,00 3' Pozostałe rezeiwv 2 270 042.00 1 196 183 00
2. Od Dozostafuch iednostek 0.00 0.00 - dfuooterminowe 0.00

lV. I nwestvcie dfu ooteminowe 0.00 0.00 - krótkÓtem 2 270 042.00 1 196 183 00
1 . NIeruchomóści 0.00 000 . zobowiazania dłuqo|erminowe 0.00 ono
2. Wańości niemateriaIne i orŹwne 0.00 0.00 1. Wobec lednostek oowiazanvch nnn 0.00
3. Dfuooterminowe aktwa fi 0,00 0.00 2. Wobec Dozostafuch iednostek 000 0.00

a) w iednostkach oowia7anvĆh 0.00 oon a) kredvtv i oożvczki 0.00
- udziałV |ub akcie 0.00 0.00 ) z tytufu emisij dfużnvch paoierów 0.00 0.00
. inne papierv wańościowe 0.00 000 c) inne zobowiazania finansowe 0.00 0.00
- udzie|one pożvczki 0.00 0.00 d) lnne 0.00
- inne dfuooterminowe aKwa fin 000 0.00 | | |. Zobowiazania krótkoterminowe 35 858 977 47 s3 329 767.52

b) w Dozostatvch iednosikach 0,00 0.00 1. Wobec iednoslek DowiazanVĆh 0.00 0.00
udziałv Iub akciB 0.00 0.00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie Wmaqa|ności 0.00 004

- inne oaoieru wańościt 0.00 000 - do 12 miesiecv 0.00
- udzielone r 0.00 0,00 . oowvŹei .l2 miesiecv 0.00 0,00. |nne dłuqoterminowe aktwa fi 0.00 0.00 b) inne 0.00 0.00

4. Inne inwestvcie dłuooterminowe 0,00 noa . Wobec pozostałVch iednostek 33 753 089.11 31 320 568.47
V. Dłuooterminowe roz|iczenia mieozvarrp 0.00 0.00 a) kredvtv i pożVczki 0.00 2 988 554.95

'l. AKWa z tvt odro oodatk|| dÓĆhó.l 0.00 000 b) z tytulu emisji dłużnych papigrów 0.00 0.00
2' Inne rozliczeni4lniędzyokresowe 0_00 0.00 c) inne zobowiarania finansowe 0.00 0_00

, | 9WF- r tiF' tl1i tff l'.rJ*i"{*".* ffiffi' * .'' 4lil{*Ł] d) z tytułu dostaw i usług' o okresie wymaga|ności: 30 995 147;69 25 494 315.65
I 408 81 1.83 I312 533.61 - do 12 miesiecv 30 995 147.69 25 494 315 6s

1 . Maleriałv 8 408 81 1.83 I 312 533.61 - povvYżei 12 miesiecv 0.00 0.00
2' Połprodukty i produktv W toku 0.00 000 e) zaliczki otrzvmane na dostawv 0.00 0.00
3. Produktf/ gotowe o.00 0.00 R zobowiazania wekslowe 0.00 0.00
4. ToWaĄ ooo 0.00 g) z tytułu podatków' ubezpieeeń i innYch świadeeń 2 384 Q67.O2 2 386 080.9 1

5. Zaliczki na dostawv 0.00 0.00 h) z tytufu Wnaorodzeń 0.00 0,00
||' Należności krótkoterminowe 28 1',t8 929.67 32 303 396.33 i) inqg 373 874.40 451 616.96

1 ' Należności od iednosiek nowia7an\'nh 0.00 0,00 3. Fundusze soecialne 2 105 888 36 2 009 199.05
a) z lńufu dostaw i usłuq: o okresie sDłalv: 0:0O 0.00 lV. Rozliczenia miedzvokresowe 36 407 904.07 1'1 315 661.44

- do 12 miesięcv 0.00 0.00 ,l 
' Uiemna Wańość firmv 0.00 0.00

powvżei 12 mieslecv 0.00 0.00 2. Inne rozliczenia mledzvokresowe 36 407 904.07 r1315661.44
b) inne 0.00 o.00 .dł 23 690 278.00 9 853 560.s4pozostałych jednostek ?8 118 929,67 oZ ovJ ovo.óJ . krÓtkotermjnowe 12 7't7 626.O7 1 462 100.90
a) z tytułu dostaw i usług' o okresie spłatv: 27 330 137.10 31 457 425.29

ł', ttlte:k 1!: ' t ,,./(

!B
it00 ]n J shrsic
, ii:!iIj

. do 12 miesięcy 7 330 137.10 31 457 425.29
- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułtłpodatków 0.00
c) inne 788 792.57 445 971 0A

i') dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00
lll. Inwestvcie kJ0tkoterminowe 3 004 478.49 2 316 959.18

1' KrÓtkoterminowe aldywa finansowe 3 004 478.49 2 316 959.18
a) w iednostkach oowiazanvch oon 000

. udziałv Iub akcie nnn 0,00

. inne oaoierv Wańościowe nnn 0,00
"udzjeIone pożyczki 000 0.00

- 

:]|Lre krÓtkoterminowe akt},Va flnansowe 0,00 0.00
b) W pozostałych ]ednosthach 0.00 0,00

- udzlały ]ub akcje 0.00 0,00
- |nne papjery Wańościowe 000 0.00
. I df Pt^ńF 

^^'\]rJIi 0.00 0,00
inne krótko1erminoWe nafsowe

cl s|!cK p e| ązJ.e l ]nne aKtywa p en]ezne
__q,00
.l tr04 '118 19

__ 000
2:116 ll5!r l8

* -.y-oc]kl p9]'''!IL9]!\e9Ę'] !]!'I99l]!!|ach
__!19 r'oor I,ei 'LZ-e_

3 t)44 478 49

0.00

2-ailii !r5!l t3

000
|11e al l/ła p'e.ięlne 000 J,00

2 In'c Jr^est\cL /r01\JTerm.lowe 0.00 0,00
IV KIotIoterm.ołe lozI czenia m|eozVokIesowe 2 129.28 91 750.00

Aktywa razem 276 459 331.23 287 706 074,73 Pasywa razem 270 459 331,23 287 706 074,73
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RACHUNEKZYSKOWI STRAT

Lp. Treśó Stan na 31.12.2012r Stan na 31.12.2011

Pzychody netto ze sprzerJaży i zrównahie z nimi' w tym: : . ziz ost stg,ts 196 109 886.3(
od jednostek powiązmycb

Przychody netto ze spzedaĄ produktów f02 249 608.22 r97 354 529.2(
n. Ztniana stmu prodŃtów (zwiększenie-waność dodatnią miejszenie-wartość ujema) 1ó1 789'06 I f44 642.9(
IIJ. Koszt wytworzenia produków na własne potrzeĘ jednos&i 0,00
IV Prąlchody netto ze spnedaży towuów i materiałów

B. Koszty dzia|aloości operacyjnej .]' 
. '' f24 676 313.68 fI418',7 836.7t

Amortyrac]a 21 785 081.f1 1'1 612 388;t',
il. ZuĄcie materiałów i energii 88 687 581.74 81 651 531,7;
II] Jsługi obce 32 309 439.6A 30 037 600.6f
tv Podatkiiopłaty,wt}m: 17r9 350,61 1 '184 189.42

podatek akcyzowy

Wyl agro dzeu ia 65 389 432,47 68 930',714.0(
VI Ubezpieczeuia społeczne i ime świadczenia 13 528 856.08 l3 270 549,31
vil Pozostałe koszty rodzaj owe r 256 5'11.97 900 86f .'r1
vlll. Wartośc sprzedmych towarów i matęriałów 0,00 0,0t
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) '' ] .

-22',588 494,,52 -18 07'1 950.42
D. Pozostaleprychorlyoperaryjne : .f ,: i *r. r, 7Is{zszs.ta 51:L0 244,44
l Zysk ze zbycianiefnmsowych aktywów trwĄch
I] Dotacje 394 6'73.49 1 576 f05,13
IJI Ime pzycbody operacyjne r0 987 6s6.fl 3 534 038.71
E. Ło'.'hI. koszty operhcyjne 9 740 390.02 2 573 411.38
t itrata ze zbycia niefinmowych attywów trwałych 32 433.2
il. Ąktualizacja wańości aktywów niefinmsowycb 9 619 53"7.3f f zff 106.21
III koszry operacyjne r20 852,70 319 27r.9C
F. .ysk(strata) z dzialalnośći operacyjilej (C+D1E) ''. '' .''' ' 

.]' . .zo gąe sśą,s;ą -15541 117.3ć
G. 'zychody finansowe . .,.. : . rżs ssz.tł I25 779"9't

Dewidendy i udziĄ w ąrskach, w tym:

.od jednostek powiązmych

It. fdsetki, w tjry: r78 587.14 Lfs 7"t9,9',
od jednostek powiązmych

t1t. Zysk ze zbycia ilwestycji

IV. Ą.ktualiacja wartości inwestycji

Lnile

H. Kosztyfinansowe . : ' 679 619,f4 670 272.32
Odsetki, w tyrn: 679 s34.3( 669 824.3t
.dJa jednostek powięmych

tL Strata ze zbycia iDwestycji

III Akfu alizacja wańości inwestycji

IV lnilę 84.88 44'/,93
l. Zysk (strata) z dziaIalności gosporJarc?ej (F+G .m -2I44:t 586,94 16 085 609,7t

\\,ynik zdaueń nadzwyczajnycb (J.|. .J.It) 0,0( 0.00
I łyski rradzwyczajue

1l Straty nadzwyczajue

t(. Zlsk (strata) brutto (I+^J) -2I 447 586.94 16 085 609,71
L. Podatel( dochodowy 194 614.0A r 99 408,0C

N'1. 'orostaIc obon iąz|<owe zmniejszenia zysku (zwiększenia slraty)

N. Z'tsl( (strata) nctto (l( -L -M) -2r 642 ?"60,94 -16 285 01',t,11

Spol-ządzi'l : Celina Rvsu,la

*.'łlljy-{ s l r. .3{)"i:t'^yGŁe
\ijiłiiitńlł!rN ;','.. ;.1.i,,.. 1 {-., :"}

' I'o d p i s k i t r o v, n i A u .j t d t i t t.t t ! ii | :.',. :,',1

!_/ \i'L'zr rri 0 (l-l lU l 3r

iił,
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Rachunek przepływów pieniężnych

Stmna 31.12.2012r
Ą, Przeplywy środkóYy:.pieniężny.'ch]l?głił'łi.|.n.. l.ó.p$f.|c .łtj:l.!j. 

. !-ii:]lj,]::']:]t]:]tjł:::+..i

I. Zysk (strata) netto
Il. Korekty razem

l. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z t}.tułu różnic kursowYch
3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy)
4' Zysk (stTata) z działalności inwesĘcyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6' Zmianastanu zapasów
7 ' Zmiu-ta stanu na|eżności
8. Zlniana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem po$czeki kedytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
l0. Inne korekĘ

III' Przep|ywy pieńićżłe letto ż',tlziała;nościlperacyj

-ft 642 260,94

56 848 135,90
z1 '785 081,21

215 238,0A
-96 2't8,22

4 t84 466,66

5 517 764,9A

25 181 863,35

35 20s 874.96
B. :rzep]lY $rodków pieniężnych z:dz'-.i |l ii.n'Y.9ś .l..leĘ;..ll:''iiiiil'i;.i.1..:...:li:iijii

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych orazrzeczorych aktywów trwałych
f . Zbycie inwesĘcji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z akĘrłów finansowych, w tym:

a) w j ednostkach powiązanych
b) w pozostalych jednostkach

- zbycie aktyrvów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pozyczek długoterminowych
- odsetki
. inne wpĘwy z ak1ywów finansowych

4. Inne wptywy inwestycyjne
ll. Wydatki : - :. .

1, Nabycie wartości niematerialnych i p.awnych oraz rzeczowchakĘwÓw trwałych
2. InwesĘcje w niertlchomości oraz wartości niematerialne i prawne
l. Na akrywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powipanych
b) w pozosta.lych jednostkach

- nabycie aktnvów finansowych
- udzielone pofy czki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

0,!(

0,0(

0,0(

31 529.S00;7{
14 028 62'/,s(

0,0c

0,0c

l'7 501 1'73,14

:31ś)9..800.70L. Przep]yrryy Środków pieniężnych z działaInÓści finansowej . '' ;'''

I. Wp|yły 
.'1. Wpłyły netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych

2. KredyĘ ipoŻyczki
3' Emisja dłuŻnych papierów warl.ościowych
4. Inne wptylvy finansowe

It. Wydatki : ::

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2' Dywidendy i inne wypłaty narzecz właścicieli
3' Inne niz wypłaĘ narzeczwłaścicieti wydatki z Ętułu podziału zysku
4. spłaty kredytów ipożyczek
5' Wykrrp dłużnyclr papierów wańościowych
6' Z tytLtłll innych zobowiązań finansowych
7. Płatności Zobowiązań z Ętu'łu umÓw leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

iI. Przepłyrxy pienibżnclnettó

0,0(

2 988 554,9a

2 988 554,9:

-2 988 554.9s
D. Pr.zeplywy picniężne netto' raZem ( A'III +/- B'IU +/- C.uI ) ó87 5l9'31

BiIansowa zmiana stanu środków pieniężnych, rv Ęm:
- zlrriana stalrrt Środków pienięŻrrych z ty1ułu róŻnic kursowych

E. 687 519,31

lr. Sl.odki llieniężne na poczi1tek okrcsu 2 316 959.1
Srodlti pieniężne na koniec okl.esu (

- o tlgraniczon,ę.j mozlilvości dysponowania
3 004 178,1t

ż.2Ą31 911^6i

; r iil:l('])ffq:r1.T*,*,'Eun' (].. .}t 
1'\7,łfl 

:,:''n

", t), \ l', i;-/t 1,,,i lr, 'Yt:, ,1,,

!! $fu r r.ł, i ł, ! p' t7, p, Ju t,

.t', ' :'il
./:,.. . , tr Llr.i,.1...: t.:...
t;orty;ir Iier orlihr j,irl 1'"'11,; .-','t I

't'' 
"''r;,,, i r, i (,:t :t.;::.kr:t
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tT, Frrndusz wlasny na koniec ot<resu 1AZ;
I i1l. hLtndusz wlasny po uwzg
Ll!-9]!tfla :]l!tv)

J Slrusio

zestawienie zmian vV funduszu własnym za okres od o1.o1-2o12 do 3L.L2-2ot2

1. fundusz podstawowy na poczatek okresu
257 483 5t41.1. Zmiany fundusru podstawowego

77 501 L73,r4 45 644 250a) zwiększenie (z tytułu)
45 644 250,2

088 819,21

. przekazania majątku do Urz edu l"liasta
1'2.FUndusz podstawowy na konieć okresl 5 617 592,002' Na|eżne Wpłaty na kapitał póa.tawy n;;;E;te-EIE;;
z.l' zmiany naleznyć@

2'2. Na|eżne rvpłaty na fundusz podstaw-wy naT6iiEilIEi

) Własne na koni€c okresu
4. Fundusz za

a) Zwjększenie (z

- pokrycia straty, podatek od nieuchmości

4.2' Stan funduszu zapaśŃEgi-na toniec

5.1. Zmjany funduszu z

2. Po zo stałe f u n d U sze rezemowE n aT6illEilElr
7. Zysk (śtrata) z lat U

z.z. zysk z |at ubiegtych ń@
a) zwiększenje (z tytułu)

ziałU zysku z |at ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu)
przekazania majątku do Urzędu Miasta

7'3' Zysk z Jat Ubiegłych na koniec
7'4' strara z ]at ubiegłych na początek okresu 48 773 138,66 42 238 629,27)

7'5' Strata z |at ubiegłych na poaątót-t.esulp6T6EriE?E

16 285 0t7,7L 6 534 509,39
16 f85 01.7,7t 6 534 509,39)b) Zmniejszenie (Z tytułu

poLrycia r funduszu zapaso
7_!:!! 

"tl . ':t Ubiegłycn nJ kon1ę6 ok,".u
48 773 138,66):::!y.k (slrd|a) z Jdt Lbiegłych na koniec okresu 65 058 156,3 (ą8 773 I38,66B' \ly'yn]k netŁo

71, 642 260,94 16 285 A77,71
(21 642 260,94 (16 285 017,71,)b) stra[a netto

cJ odpisy z zysku

tga 9L7 L74, 238 06A 60a,7?

r9a 91? 174,69 3,8 060 608,77

t:nika lt,llnostki

u proponowanego podz

Poznań 8 marzec 20 lJr


