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SPRAW O Z)Ai\IE FINANS OWE
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPIATLA MEJSKI im.J.STRUSIA

z ZAI{JL'ADEM oprpruŃ CZo -LF'CZNI]CZYM sP Zoz

ZA ROK 201.0

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Informacja dodatkowa i objaśnienia.

o Bilans.

Rachunek zysków i strat.

Zestawienie zmian w kapitale.

Rachunek przeptywów pieniężnych.

S p rawozd a nie z działaln ości.



Mdospeqd,stycz|ly Ępłh, rł{sb lmJ.Stttslb z Za&aderr opełu{czo -Łecarfczym SP ZoZ sprawozdanie linansore a rck N10

WPRoWADZENIE DO SPAR\I{0ZDA}IU\ FIMNSOWEGO WIELOSPECJALISWCZNEGO SZPITALA MIEJSXIEGO ltrl.J.STRUSlA z ZAKTADEM

oPlEKuŃczo.|'EczNlczYtł sP zoz zA RoK oBRAcHuNKoWY 2o1o

1) Nazwa i siedziba, podstawowy pzedmiot działalności jednostki orazwskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
. Wielospecja|istycznego Szpita|a Miejskiego im.J.Stusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZoZ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Szwajcarskiej 3.

. Pzedmiotempodstawowej &iałalnościjestszpitalnictwo.

. sąd prowadząry Ęest to Sąd Rejonovrly w Pcnaniu XX| Ędział Gospodarczy Krajowego Rejesbu Sądowego. Szpita| został zarejestrowany

pod pozycją 0000002025'

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeże|i jest ograniczony'

' Czas &iała|ności Wie|ospecja|istycznego Szpita|a Miejskiego im'J'Sfusia z Zakładem opiekuńczo.Leczniczym SP ZOZ jest nieograniczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

' Sprawozdanie finansowe, do którego spozą&ona jest niniejsza informacja dodatkowa, obejmuje okes od 1 stycznia do 31 Eudnia 2010 roku.

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

sponądzające samodzie|ne sprawozdanie fi nansowe.

. Nie dotyczy

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało spoządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w
dającej się pzewidzieć w przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania pzez nią działa|ności'
. Sprawozdanie spozqdzono pra1 za|ozeniu kontynuowania &iała|noŚci gospodarczej w dającej się pzewidzieć przyszłości. Nie istnieją

okoIicznosci usk azujące na zaEozenie kontynuouania działa|ności.

6) W pzypadku 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, łączenia udziałów).
. Nie dotyczy.

7) omówienie przyjętych zasad (po|ityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku

finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru'
. Księgi rachunkowe prowadzone są w sie&ibie jednos0<i.

. W zakresie vryboru przy'jętych tłzorów bilansu, rachunków zysków i sbat oraz pzepływu środków pieniężnych dokonano dostosowania

pzedstawionych w Ustawie o rachunkowości t,zorów sprawozdań d|a pofzeb sprawozdania finansowego jednostki.

Wykzane w bi|ansie na koniec roku obrotowego aktp,rra i parywa wycenia się:

. Środki tułrałe są u4lceniane w cenie nabycia |ub kovcie wytwoaenia po aktua|żacji wyceny skladnikÓw mająfl<u, pomniejszonych o

dotychczasowe urnozenia oraz dokonane odpisy aktua|żujące ich wańość.

. Wartości niematerialne i pravme amortyzowane są metodą liniorłą w okresie pzewi$lwanej ekonomicznej użyteczności wg następujących

zasad: czas amońyzacji 2 lata; wańości nigTaterialne i prawne i jednostkowej wańosci nieprzekraczĄacej 3 500 zł w dniu pzyjęcia do

użytkowania w całości spisane są w cięzar kosztÓw amońyzacji.

. Srodki trwale wbudowie wceniezakupu.

' Zapasyw cenie nabycia.

. Na|ezności w kwocie rirrymaga|nej pomniejszone o odpisy aktua|iżujqce.

. lnwestycje krÓtkoterminowe w wartości nominalnej.

. Kapitały Masne w wańości nomina|nej.

, Zobowiązania w kwocie uymagającej zapłaty'

' Jednostka furozy rezerwy na :

o Swiadczenia emerytalne i nagrody jubiIeuvowe wyceniane na &ień bi|ansorły w wiarygodnie ovacowanej wańości'

c, Zobowiązania na ewentualne odszkodowania w toczących się sprawach sądowych.

o Zobowiązania dotyczące badanego roku obrotov"lego, a mogące powstaĆ w latach następnych'
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DoDATKoWE |NF0RI\,|AoJE | oBJAŚN|EN|A

DO SPMWOZDANIA FINANSOWEGO

WLI ELOSPECJALISWCZENO SZPITALA Ml EJ SKI EGO |m.J.STRUS lA

z ZAKŁADEM OPlEKUŃczGLEcZN|czYM sP zozARoK oBRoToVuY 2010

1) Szczegółovuy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwatych, wańości niemateriatnych i

prawnych oraz i nwestycji dłu gotermi nov,rych :

Wartość brutto na początek
okresu

Zwiększenia w tym:

- nabycie
- darowizna
- przekazanie z UM

- inne (dotacja)

Zmniejszenia w tym:

- przekazanie

- wyksięgowano W kosay

- inne (likwidacja)

Wańość brutto na koniec okresu

33 794 850,00

I 312 879,00

1 312 879,00

32 481 971.00

92 846 284,62

52 590 591,91

5270,40

52377 ffi7,68

208 253,83

1731 083,44

1727 800,02

3283,42

143 50s 793.09

81 498 607,21

37 386 319,75

618 243,89
40 698,37

34 801 1't0,30

'l 926 267,19

1427 525,35

3 555,83

1423969,52

117 457 401,61

424 500,24

0,00

0,00

424 540.24

7 544 891,38

174 445,07

163 484,31

1 0 960,76

167 743,91

167 743,91

7 551 592.54

215 909 133,45

90 151 356,73

786 998,60

51 659,13

87 178177,98

2134 52't,02

4 639 231,70

3 040 679,02

6 839,25

1 5s1 713,43

301 421 258.48
Umorzenie na początek okresu

Umorzenia bieżące - zwiększenia
. biezące

- przekazanie z UM

- likwidacja

Zmniejszenia w tym:

- przekazanie

- wyksięgowano w kosfy

- inne (likwidacja)

Umorzenia na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0.00

26 955 064,02

4 333 899,85

2s47 508,81

I 786 391,04

876 079,12

876 079,'t2

30 412 884.75

70 401 000,59

22 599 825,56

4 366 366,66

18 233 458,90

1 423 969,52

'l 423969,52

91 576 856.63

266322,82

45 087,27

45 087,27

O,OO

311 410.09

7 544 891,38

174 445,07

174_445,o7

167 743,91

,u) r*,n,
7 551 592,54

105 167 278,81

27 153257,75
7 133 407,81

20 01 I 849,94

0,00

2467 792,55

876 079,12

0,00

't 591 713,43

129 852 744,01

iio-głiiiili'ii$ii:łiłi:'.uiirtlr*Ttłlti-:.iiłi::::i3łtłdiłi:$łilo.:iili:iijiiixł:ł.iio#i5ffi.Fiłiiiiii:iiiłi|:! |iiiiiłłi$r:,ti$ił|łii :i:i:iii:;iiiiii:i::ii:illiiiiCIld6 ł+'ł:isHa.iis;łiiilł
Stopień zuŻvcia Ph\ 21.19 77.97 73.36 100,00 43,08
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Wańośó brutto na początek okresu

Zwiększenia w tym:
- nabycie

Zmniejszenia
- aKua|izacja wańości
- spzedaz
- inne (likwidacja)

Wańośó brutto na koniec okresu

641 064,61

767 997,81

767 997,81

: 
o'oo

1 409 062,42

'103 809,80 744 874,41

767 997,81

767 997,81

0,00
1 512 872,22

Umorzenia na początek okresu
Umozenia biezące - zwiększenia
Umorzenia - znniejszenia

- likwidacja

- spEedai
Razem umorzenia na koniec okresu

575',|.72,48

565 066,94

_ 
0,00

1140239,42

103 809,80 678 982,28

565 066,94
0,00
0,00

0,00

1244049,22

Wańąś
;:::::i::::i: 

j:::i:i:i:

ś;';łisu
:i:i:i:::::::.łiii!:iiiiii::::;i

g!iłlęi.|l*"l1li
;:::::i:::::iiiti!:i;i:łi]+iltitl

Srodki trwałe w budowie inwestora zastępczego oddział zakaŹny
Środki trwałe w budowie szpita| -nakłady własne
Srodki trwa,łe w budowie szpita| | etap (dotacja)
Środki trwa,le w budowie szpital ll etap (dotacja)
Środki trwałe w budowie WRPO

712 214,47
310 952,06
860 865,1 1

29 039 260,99

712 214,41
310 952,06

2) Wańośó gruntóW użytkowanych wieczyście:

Wańość nieamońyzowanych |ub

podstawie umóW najmu' dzierżawy

. Nie dotyczy.

nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych

i innych umóW, W tym z tytułu umóW leasingu:

3)
na

131 183,00

1 13'1 879,00 32 481 971,00

-3-
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4) Zobowiązania wobec budżetu państwa |ub jednostek samorządu terytoria|nego z tytułu uzyskania praw
własności budynków i budowli:

. Nie dotyczy.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz Iiczbie iwańości nomina|nej subskrybowanych
akcji, w tym uprzywilejowanych:

. Nie dotyczy.

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykozystanie oraz stan końcowy kapitałów
zapasowych, rezerwowych:

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

7) Propozycie, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wynik finansowy w wysokości (-)6.534'50g,37złpozostanie do roz|iczenia w Iatach następnych.

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utwonenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykonystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Wielospecja|istyczny Szpital Miejski im.J.Strusia z Za|'ładem opiekuńczo-Leczniczym sP ZoZ tworzy
rezerwy wynikające z regu|aminu wynagradzania- rezeruy na świadczenia jubileuszowe, a także na odprawy
emerytalne' Rezenrvy zostały utworzone na okres 5 lat liczqc od dnia bi|ansowego. Pozostałe rezerv'y dotyczą
przyszłych ewentualnych wypłat dla pracownikÓw oraz odsetek od zobowiązań'

. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - utworzono na okres 5 |at licząc od dnia bilansowego -
łączna kwota: 3'502'326 z},

. Rezerwy na przyszłe odsetki finansowe od niezapłaconych w terminie zobowiqzań z bieżącej
d ziałal ności jed nostki _ łączna kwota: 1 83. 3 84 zł.

. Pozostałe rezenły wynikające z ań.59 a ustawy o ZoZ na kwotę 15O,B77 zł,



Mdo.qpeqd,styczny qpłtb, rtf{sfd irnJ.Stttsb z Zahfun opdłtńczo -Łecrrt'czym sP ZoZ spra}ozdaa,e l?aansorłe za rok frt 0

1. Na świadczenia emeryta|ne, wtym:
a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

2. Pozostałe rezerwy, w tym:
a) d,lugoterminowe, w tym:
b) krótkoterminowe, w tym:

3 450 13'1,00

2 584 858,00
865 273,00
263 775,11

180 000,00

83 775,11

52195,00
52 195,00

0,00

zso ąas,es

0,00

0,00

0,o0

too ooo,oo

180 000,00

3 502 326,00

2 637 053,00

865 273,00
334 261,00

0,00

3s426.1,00

9) Dane o odpisach aktua|izujących wańość należności, ze Wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego' zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

10) podział zobowiązań według pozycji bi|ansu o pozostałym od dnia bitansowego' przewidywanym umową
okresie spłaty:

,t. Wobec jednostek powiązanych
Z tytułu dostaw i usług, w tym:

-do 12 miesięcy
-powyzej 12 miesięcy

Pozostałe

2. Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i poŻyczki
Z tytułu dostaw i usług' w tym:

-do 12 miesięcy
-powyzej 12 miesięcy

Zaliczki otrzymane
Z tytułu podatków, ceł, ubezp.społ.
Z tytuĄu wynagrodzeń
ln ne

25 416 938,75

21 851473,16
21 851 473,16

3 053 760,05

511 705,54

12 o:1 762,38

B 476 296,79
B 476 296,79

3 053 760,05

511705,54

f 3 375 176,37

13 375 176,37
1'1 '2.-7tr, 47tr 27.vvrv trvrut

25 4-16 938,75

21 851 473,16
21 851 473,16

0,00

3 053 760,05

u,, ,or,uo
. żs.:'a16 $36, ł.ś:jż5' 1:ż6;37 ... 

. 
..;z'.s:..łr'o.bi..ó; żs
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1. Rozliczenia międzyokresowe kosfów, w tym:
- ubezpieczenia
-prenumerata

-pozostałe

2. Rozliczenia międzyokresowe pzychodów
Razem

Roz|iczenia międzyokresowe (pasywa) , w tym :

1. Ujemna wańośó firmy
2. lnne roz|iczenia międzyokresowe, w tym :

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe, w tym :

- rezerwa na niewykorzystane urlopy
- rezerwa na kosŹy pozostałe (w tym: usługi obce)

3' Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym :

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe, w tym:
-niezrea|izowane róznice kursowe
-inne 578 195.35

183_510,43

'183 510,43

t g3 slo,łs

z oss oto,ot
2 075 420,66

578 195,35

207 530,00

207 530,00

zoz sso,oo

zog ssł,se
205',187,81

64 367,17

64 367.17

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych ibiernych roz|iczeń międzyokresowych:

12) Wykaz grup zobowięańzabezpieczonych na maiątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia):. Nie dotyczy.

13)Zobowiązania Warunkowe, W tym również udzietone pnez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także
wekslowe:

. Nie dotyczy.

il.

1) Struktura rzeczowa prrychodóW netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz kosztóW :

. PMYCHODY

:|iii|:!ii:!:ti::ii:ljiiii:l:::::i:iiii::i::::liij;iii s:ti

177 445171,71
183 54.1,00

5 29't 534,85

1 390 840,48

Przychody operacyjne
Zmi ana stanów produktÓw
Pozostałe przychody operacyjne

Pjzychody finansowe

185 796 536,97
-227 091,57

10 303 877,38
83 46'1,94

....ł|e'ś'. śśs i8ł; iż. '...ł'ał.g'r.i oesi.óT

-6-
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l. Pzychody ze sprzedaŻy niefinansowych aKywów trura,lych

ll. Dotacje

lll. lnne przychody operacyjne w tym:
1 ) r ozlt'tiązanie o d p is ów a K u a l izuj ących wańość n al ezn oŚ ci
2) rozwiązane rezenNy na pzewidywane straty
3) usługi dot.inwestorstwa zastępczego
4) wpływ z tyt.ustawy 203
5) korekty ZUS
6) darowizny

7) pozostałe

Razem
lV. Spzedaz usług niemedycznych

1 690 876,67
6 889627,20
5 890 316,89

180 000,00

77 429,23

87 114,92

6 Ą44,oo
648 322,16

I 580 503,87
428132,41

I 295 241,10

974772,45
3 190 814,46

134 893,1 1

407 210,00
352 568,50

2 050 894,00
91 831,95
24795,40

128 621,5A

4 165 586,91

427 729,29

|. Zyskiz $tułu udziału w innych jednostkach, w tym:
-zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych
-zyskiz tytułu udziału w innych jednostkach

ll. Odsetkl, ztego:
- odsetki od kontrahentów
- odsetki budzetowe
- odsetki bankowe

lll. Inne, w tym:

- rófnice kursowe
- u m orz o n e zob owiązania

83 461,94
2275,62

81 186,32

0,00

1 105 116,35

1 008 070,06

97 U6,29
285-724,13

285724.13

Jednostka W 100% świadczy usługi na terytorium Polski.

- 7-
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. KOSZTY

Koszty operacyjne
Pozostałe kosŹy operacyjne

201 311 050,76
519 626,63
423 487,72

183 055 019,30
6 7'16 060,40

274 227,67

A. KoszĘ wg rodzajów
1. Amońyzacja

2' zufycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatkii op.łaty

5. Wynagrodzenia
6' Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe kosĄ rodzajowe
8. Wańośó spzedanych towarów i materiałów

7 177 416,99

79 248 390,22
28197 437,58
1526763,U

70 594 747,29
13 798 348,7s

767 945,69

7 330103,68
70 980 983,28
22 873 048,65
12U281,O6

68 219 957,33
11 886 882,69

479762,61

l' WańoŚó zbycia niefinansowych aĘwów trwałych
l|. AKua|izacja wańości aKywów niefinansowych' w tym:

- odpis aKua|izujący wańość na|ezności
lll. Inne koszty operacyjne w tym:

1) utworzone rezerwy
2) kosĄ refundacji szko|eń
3) koszty pokontrolne

4) odpisane na|eznoŚci

6 839,25

0,00

512 787,38

95 040,00
285 58s,26

13 466,16
118 695,96

181,59
6 247 696,91

6 247 696,91

468181,90

83 269,33
207 030,77
12719,94

165'161,86
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2) Wysokość i v'ryjaśnienie pnyczyn aktua|izujących środki trwałe:

. Nie dotyczy.

3) Wysokośó odpisów aktua|izujących wańość zapasów:

. Nie dotyczy.

4) |nformacje o przychodach, kosztach i wynikach działatności zaniechanej w roku obrotov,rym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

. Nie dotyczy.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
fi nansowego (zysku, straty) brutto.

Ustalenie podstawy opod atkowania i zobowią7ani a podafl<owe go:

TYTUŁ

PMYCHODY BILANSOWE 195 956 784.7221
KOREKTA PRZYCHODOW .3 652 864.79 f
Przychody niepodatkowe(.)

6 648 512,2421
- przychody POLCARD, programy UE 578 ,l95,35 zł
. rozwiązanie aktua|żacji naleiności 6 070 316,89 zł
Przychody statystyczne(+)

2 995 647,45 zł
. budynek metopoIii poznańskiej

547 418,8821
. budynkiispzę Uzędu Miasta. odfiałzakażnv 2M8228.57 zl
KOSZTY BILANSOWE

202254165,,|,| zł
KOREKTA KOSZTOW -6 852167,3421

Koszty trwa|e niestanowiące KUP(.) 6 852 1 67,34 zl
.składkiPFRON

960 863,00 zł
- świadczenie rentowe 1224,00 zł
. amorĘacja środków twałych i wańoŚci niematerialnych iprawnych 5 401043,8421
. bierne roz|iczenie mięĘokresowe kosztÓw 203072,00 zł
'Kary

285 585,26 zł
- odsetki budetowe

379,2421
Koszty lat ubiegłych stanowiące KUP w roku bieżącym 0'00 zł

WYNIK PODATKOWY
-3 098 077,84 zł
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Wielospecjalistyczny Szpita| Miejski im'J.Strusia zZakłademOpiekuńczo-Leczniczym SP ZoZ poniosł w roku
2010 stratę podatkową jednocześnie zostały poniesione wydatki niezliczone do kosztow podatkowych i

posiada dochody z lat poprzednich wobec powyzszego ostateczne ustalenie rozliczenia podail<u przedstawia
się następująco:

. składkiPFRON 960.863,00

. świadczenia rentowe 1 '224,00

. kał 285.585,26

. odsetkibudzetowe 396,24

Razem: 1.248.051.50

Welkośćzobowiązaniapodatkowego(19%) 237.12g

6) W przypadku jednosteĘ które spoządzają rachunek zysków i strat w wariancie ka|ku|acyjnym, dane o
kosztach wytwoaenia produktów na własne potneby oraz kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy.

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potneby'

Nie dotyczy.

8) Poniesione w ostatnim roku i ptanowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie należy wykazać poniesione i p|anowane naktady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

9) i10) lnformacje o zyskach istratach nadzwyczajnych z podziałem na |osowe ipozostałe oraz podatek
dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
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