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Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im' Józefa Strusia zZakładem opiekuńczo.Leczniczym
SPZOZ w Poznaniu za rok obrotowy 2010

I.

INFORMAGJE OGOLNE

1.

Dane identvfikuiące badaną iednostkę

Struktura własnościfunduszu podstawowego Szpita|a na

31

.12.2010 roku

Fundusz podstawowy Fundusz załozycie|ski Szpitala W badanym roku
zwiększeniu o g7 059 500,49 zł i wynosił na dzień 31.12'2010

roku

u|egł

257 4B3 514,87 zł.

organem sprawującym nadzór na Jednostką jest Rada Miasta Poznania.
Przedmiotem działalnościWielospecja|istycznego Szpitala Miejskiego im.
Józefa Strusia z Zakładem opiekuńczo.Leczniczym sPzoz jest świadczenieusług
medycznych w zakresie:

o podstawowej opieki zdrowotnej udzieIanie świadczeńzapobiegawczo
|eczniczych na rzecz Iudności w warunkach ambu|atoryjnych lub domowych,

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko.Księgowe Spo,lka Z o.o. W Poznaniu

.tt
"\
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Wie|ospecja|isĘcznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem opiekuńczo.Leczniczym
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.

Stacjonarnej opieki medycznej

-

udzielanie świadczeń |eczniczych W Warunkach

całodobowej opieki,

medycyny pracy

-

udzie|anie świadczeń profi|aktyczno _|eczniczych pracownikom

zakładów W oparciu o zawańe

umo\^Ą/,

obsługi - administrowanie i gospodarowanie środkami finansowymi i posiadanymi

sktadnikami majątkowymi oraz prowadzenie spraw innych przewidzianych
przepisami prawa.

Kierownik Jednostki

Do reprezentowania Jednostki oraz składania oświadczeń wo|i w zakresie

praw

i obowiązkow majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania umÓw i pism w imieniu

Wie|ospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im' JózefaStrusia zZakładem opiekuńczoLeczniczym SPZoZ, uprawniony jest Kierownik Jednostki lek. med. Bańłomiej Gruszka.

Skład kierownictwa w okresie poddanym badaniu
sprawozdania

fi

i

na dzień zakończenia badania

nansowegol

lek. med. Bańłomiej Gruszka - Dyrektor Za|dadu
mgr Jan

Sawicz

-

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno _ Administracyjnych

dr n. med' A|eksandra Kurnatowska

-

Siuda

-

Zastępca Dyrektora ds. opieki

Zdrowotnej

Stamm - Zastępca Dyrektora ds' opiekiZdrowotnej
mgr inz' Katarzyna Jankowska - Zastępca Dyrektora ds. Eksp|oatacyjno
|ek' med. A|eksandra

Technicznych i Inwestycji
Renata Piątek

-

Główny Księgowy

Srednioroczne zatrudnienie
W prze|iczeniu na petne etaty średnioroczne zatrudnienie wynosito 172B osob.

WielkopoIskie Centrum Audytorsko-Księgovle Spotka Z o.o. W Poznanlu

-
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Wielospecjalistycznego Szpita|a Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem opiekuńczo-Leczniczym
SPZOZ w Poznaniu za rok obrotowy 2010

2.

Informacia o sprawozdaniu finansowvm za rok poprzedzaiacv

ciągłośćbilansowa

o
o

podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za badany rok byto sprawozdanie finansowe
jednostki za okres od 01.01, do 31.12.20ogr. wykazujące sumę bi|ansową
142 341 672,43 zł i zamykające się stratą netto 5 892 B57 ,33

ztl'

zwe$ikowane przez biegłego rewidenta Janinę Lemańską (nr biegłego 2195),
działającego w imieniu Wie|kopo|skiego Centrum Audytorsko-Księgowego Spółka

z

o

z

siedzibą w Poznaniu, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych nr 2394' opinia bezzastrzezeń została wydana 19 marca2a1Or.
o.o.

zatwierdzone przez Radę Miasta Poznania w dniu 6 |ipca 2O1O roku Uchwata Nr
LXXV/1 037 Nt2010.

Roz|iczenie wyniku finansowego z |at ubiegĘch

Nie podzie|ony wynik z |at ubiegłych

-36 345 771,94

Wynik za okres 01.0't.2009r - 31.12.2009r
Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXV/1037NI2}1O
- strata pokryta będzie z zvsku |at pzvszfuch
Wynik nie podzielony na dzień 31.12.2O1Or.

o

rozksięgowanie wyniku finansowego

z

-5 892 857,33

-42238 629,27

|at ubiegłych W księgach rachunkowych

2010 roku zgodne jest z przedstawionym podziałem.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31'12.2009 roku badana Jednostka
złoŻyła.

.
.

W Sądzie Rejonowym Poznań

_ Nowe Miasto iWi|da w Poznaniu, dnia 13

lipca

2010 roku

W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu , dnia 30 marca
2010 roku

WieIkopoIskie Centrum Audytorsko-Księgowe SpÓłka Z o'o. W Poznaniu
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Wie|ospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia zZakładem opiekuńczo-Leczniczym
SPZOZ w Poznaniu za rok obrotowy 2010

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok Zakładu opieki Zdrowotnej Poznań

z

siedzibą

w

Poznaniu, zostało ogłoszone W Monitorze Po|skim

-

B nr

Stare Miasto

190

z

dnia

3.02.2011r.

3.

.

Dane identvfikuiące podmiot uprawnionv

Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31'12'2010 roku
WielospecjaIistycznego Szpita|a Miejskiego im. JÓzefa Strusia z Zakładem

opiekuńczo-LeczniczYm

sPzoz z

siedzibą W

ul. Szwajcarskiej 3, zostało przeprowadzone zgodnie

z

umową

Poznaniu

przy

z dnia 4'01'2010

roku, zawarŁą pomiędzy wymienionym Szpitalem, a Wie|kopolskim Centrum
Audytorsko-Księgowym Sp. z o'o. z siedzibą w Poznaniu przy u|. Grunwa|dzkiĄ 21,
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansovvych, wpisanym na listę
K|BR pod numerem 2394 ( zmiana nazwY badanej Jednostki nastąpiła z dniem
1

stycznia 2010 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania nr L|XB02 Nl2009).

Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Sp. z o.o. zostało wybrane do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w drodze przetargu
nieograniczonego przez Radę Miasta Poznania.

W

imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego Szpitala
za 2010 rok przeprowadził k|uczowy biegły rewident Janina Lemańska (nr biegłego
2195) przy współudzia|e biegłego rewidenta Michała Kaczorowskiego (nr biegłego
1154q.

.

Badanie zostało przeprowadzone W dniach
14 - 18.03 2011r w siedzibie badanej jednostki.

6'12

8.12,2010r oraz W dniach

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, jak i biegli rewidenci
przeprowadzający badanie oświadczają,.Że spetniają wymogi o bezstronności
i

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

7 ma1a 2009r o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do

badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr
77 poz.649).
Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Spo.lka Z o.o' W Poznanlu
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.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono w oparciu o

.

.
4.

przepisy ustawy

z dnia 29

września1994 roku

:

o

rachunkowości

(tekst jedno|ity Dz.U. z2009 roku Nr 152 poz' 1223 z póŹniejszymi zmianami),

krajowe standardy rewizji finansowej wydane przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

Informacie na temat oqraniczenia zakresu badania

Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania' Dyrekcja Szpita|a udostępniła ządane w
czasie badania dane, informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do forma|noprawnej i merytorycznej oceny sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień
31.12.2010 roku.

t!.

ANALIZA SYTUACJ I EKONOM ICZNO.F NANSOWEJ BADAN EJ J EDN OSTKI
I

1.

charakte
ekonom iczno-finansowa badanei iednostki

W celu

przedstawienia sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala oraz wskazania
ewentualnych zagroŻeń moŻ|iwościkontynuowania dziata|ności w roku następnym po

badanym, porównano podstawowe wskaŹniki charakteryzujące sytuację Szpitala w trzech
ana|ogicznych okresach dwunastu miesięcy 2oo8, 2oo9 i 2O1o roku.

WieIkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. W Poznaniu
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B|LANS - AKTYWA w tys. zł

t.

Aktywa bi|ansu na koniec roku 201 1 wykazująWzrost majątku o gg B40,1 tys' zł tj'
o 70,1o/o w poróWnaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego. Poszczegó|ne
grupy majątku wykazują zmiany
:

aktyrrua

tnrałe . zwiększenie

aktywa obrotowe

-

o

g0 994,9 tys. zł.

zwiększenie

o

B 845,2 tys. zł.

W strukturze aktywów badanej Jednostki w 2010 roku w porÓwnaniu do roku 2009 zaszŁy
niewielkie zmiany.

WieIkopoIskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka
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Aktywa trwałe W roku 2010 Wzrosły W stosunku do roku poprzedniego o 90 994,9 tys' zł tj.
o 81,4o/o, a ich udział w aktywach ogółem zwiększył się o 5,1%.

W

aktywach tnruałych dominującą pozycję stanowią środki trulate, które wzrosły
w stosunku do roku ubiegłego o 60 826,7 tys. zł tj. o 54,9o/o, a ich udział w aktywach
ogółem wynosi 70,8vo i u|egł zmniejszeniu o 7,ooń'

Aktywa obrotowe u|egty zwiększeniu w stosunku do roku 2oo9

o

B 845,2 tys.

zł tj.

o 29,0o/o, a ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się o 5,1 %.

W aktywach obrotovqych dominującą pozycję stanowią naleznościz tytułu dostaw i usług,
które wzrosły w roku badanym w stosunku do roku ubiegłego o 10 210,6 tys. zt tj.
o 58,60ń, jednak ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się o 0,8%.

Udział zapasów w strukturze aktywów Jednostki w roku 2o1o zmniejszył się o
wzrostu o 1 074,7 tys. zt t1. o 14,1%w stosunku do roku ubiegłego.

1,7o/o

mimo

Srodki pienięzne uległy w roku badanym zmniejszeniu o 2761,7 tys' złt1. o 57,8oń.Udział
środków pienięznych zmniejszył się w roku badanym o 2,60/o w stosunku do roku
ubiegłego.

WieikopoIskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o'o w Poznaniu
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Wielospecjalistycznego Szpita|a

Mź,.iTx1ij1;*:x..T[lffil51f"'

B|LANS

- PASYWA

opiekuńczo-Leczniczym

w tys. zł

W badanym roku głównym źródłem finansowania Jednostki był kapitał własny, który
na dzień 31'12.2010 roku obejmował 86,20/o pasywów ogółem. |ch udział
w porównaniu do roku ubiegtego wzrósł o 3,2oń.

Kapitał obcy miał charakter zarówno krótkoterminowy jak i długoterminowy, przY
czym główną pozyqą zobowiązań krótkoterminowych były zobowiązania z tytułu
dostaw i usług, które na 31 .12.2a10 roku .stanowiły 81,Oo/o wszystkich zobowiązań
krÓtkoterminowych.

Na koniec 2010 roku kapitał własny był dodatni i wynosił 2OB 710,4 tys. zł.

Wielkopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o. W Poznaniu
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RAGHUNEK ZYSKOW l STRAT w tys. zł

o
o

W 2010 roku w stosunku do 2009 roku wynik finansowy netto ulegt pogorszeniu.
WyraŹnemu pogorszeniu u|egł wynik na sprzedaŻy, który wykazuje wańoŚć ujemną
w kwocie 15 741,6 tys' zł' Dodatni wynik na pozostałej działalnościoperacyjnej

i

ujemny wynik

na

działa|nościfinansowej .uksztattował stratę brutto

6 297 ,4 tys. zł.

Wie|kopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Spółka Z o.o' W Poznaniu

w wysokoŚci
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Wvszczeqólnienie
|'

01.01-31 .12.20',10

AnoĘzacja

||.

zufycie rrEteriałów i energii

7 177,4
79 248,Ą

39,40/o

tbtugi obce

3,6%

28197,4

14,0%

tV. Fodatki iopłatv

I 526.8

V. V\!nagrodzenia

70 594,7

V|. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

13 798,3
0,0

0,8%
35,1%
6,9%
0,4%
0,0%

2O'l 311,1

100,001

lll.

V||.

fuzostałe koszty rodzaiowe

V

Wartoś ć s

l||'

pzedanvch

tow

arów

767,9
i

rrpteriałów

Razem

01.ol -31.12.2008

01.01-31.12.2009
7 330,1
70 981 ,0

22 873.C
1284.3
68 220.0

I433,8
61 671,4
17 095,8

12,50/.

033,9
69 306,3

0,7%

479,8
0.0
't

00,0%

5,5%
35.7%
9,9%

0,0

0,6%
40,1%
8,0%
0,2%
0.0%

172712,7

100.0%

1

37,3%
6,5%
0,3%
0,0%

'r1 886.9

183 055,0

4,OYc

38,8%

13 437 ,2

334,4

100%
90%
80%

70%
60%
50o/o

40%
30%
20oń

35,7%

38,8%

39,40/o

3',t.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

10%
OYo

ElAmortyzacja

B

E Usługi obce

r Podatki iopłaty

E

Wynagrodzenia

l: Pozostałe koszty rodzajowe

Zużycie materiałów i energ ii

x Ubezp ieczen ia społeczn

e i in ne

świadczen ia

g WartośĆ sp rzedanych towarÓw i materiałÓw

Wieikopo|skie Centrum Audytorsko.Księgowe SpÓłka Z o'o.

W

Poznaniu
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W 2010 roku koszty rodzajowe Wynosiły 201 311,1 tys. zł.

L,'

W

strukturze kosztów rodzajowych dominujący udział miały koszty zuŻycia
materiatów i energii. |ch udział w strukturze kosztów rodzajowych ogółem wynosił

o

39,4o/o.

Drugą, co do wie|kości pozyqąW strukturze kosztÓw rodzajowych były w 2010 roku
koszty wynagrodzeń, które stanowiły 35,1o/o kosztów rodzajowych ogółem.

wańość

Nazwa wskaźnika
|

.

Z)

kownoŚĆ spredaży (ąEk

ł. z},skownośc brutto

sprzFdavprryhody ze s przedaży produkbw, towarów

neto/pr4/chodyę sprzeoazy pro@
Rentowność kapihłu własnego (ą/sk netto/średni stan xapitatułłasrrego)
majątKu RoA (aEk netto/Średni stan aktywów)

3' ZyskownoŚÓ
{.

ć

sprzedał(ąEk brutto/pr4'chodyĘ sprzeoazyproduncw, iówarów

netto s przedażl (zysk

W związku z pogorszeniem się wyniku na

i mateńałów)
i

rnateriałów|

'ożadana
max
max
max
max
max

01.0131.12.2010

01.0{31.12.2009

01.013t.12.2008

-8,501

-3,101

-6,80/.

-3,401

-3,ZYt

1.40i

-3,50/,

-3,301

1,4Yo

-4.Oo/,

4,gol

-3,2Vr

-3,401

4,Oo/t

-2,60/o

sprzed aŻy oraz wynikÓw brutto

i

netto

wszystkie wskaŹniki rentownościu|egły równiez pogorszeniu.

01.0131.12,2010

01.01-

31.12.2008

TMałośćsbukturyfinansowania (kapiEł własny + rearwy długoterminowe + zobowiązania

o
o

Wspołczynnik zadłużenia wynosił na koniec grudnia 2010 roku 13,Boń, co oznacza, Że
w strukturze pasywów decydujący udział miał kapitał własny.
Na

.12.2010 roku struktura pokrycia zadłuŻenia kapitałem własnym była poprawna
na 1 zł zadłuŻenia przypadało 6,24 zt kapitału własnego.
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