zAŁĄczNIK NR 9 Do WYJASNIEN
Mdospeqcistyczry Ęprb| tł{sff imJ.Sfusa z ZałhdeYn opekrłlczo .Łeczdczym sP ZoZ qprałozdałie
lfnansowe

za rck

Nt 0

Nie dotyczy.

tv.

1)

Informacje o zatrudnieniu w grupach zawodowych (wg klasyfikacji GUs)

-

etaty.

.***#*fiffiffi
Lekarze medycyny

295,71

Persone| WŻszy
Pie|ęgniarki

76,U
573,89

4.

Persone| Średni

550,68

254,52

Personel niŹszv

248,O9

5.

239,72

obsługa

237,15

6.

173,33

Administracia

174,08

7.

114,37

121,17

1728,38

1 692,96

1

2.

Razem

2)

281,50
80,29

Wypłacone lub należne osobom Wchodzącym W skład organóW zarządzaiących
i nadzorujących.
Nie dotyczy.

3)

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakteae udzielone osobom WchodząGym
w skład organóW
zaftądząących i n adzoruj ących'
Nie dotyczy.

V.

1)

|nformacje o znacząGych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
ujętych w sprawozdaniu finansowym
roku obrotowego.

Nie dotyczy.

2)

lnformacje

o znaczących zdazeniach, jakie

nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzg|ędnionych w

sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące
finansowym.

zdarzenia, ktore nalezałoby uwzględnic

w

sprawozdaniu

Mdoqpegdistyczny Ępi|a, trise. ImJ.Słrł$a r Zaldadem opełrłiczo-Łeczdczym SP ZoZ qprauozdanie l[nansore

3)

a

rok

fr10

Przedstawienie dokonanych w roku obrotovfym zmian zasada (po|ityki) rachunkowości, w tym metod
Wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego' jeżeli wywieraiąone istotny Wptyw
na sytuację majątkową finansową i wynik finansowy jednostki, ich pnyczyny i spowodowaną zmianami
kwotę wyniku finansowego orazzmian w kapitale Własnym.

Nie dotyczy.

4)

|nformacje liczbowe zapewniające poróWnywa|nośó danych sprawozdania finansowego

za

rok

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

vt.

1)

|nformacje o wspólnych pzedsięwzięciach, które nie podlegająkonso|idacji.

Nie dotyczy,

2}

Transakcje ze spółkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

vil.
Dodatkowe objaśnienie do sprawozdania finansowego We|ospecja|istycznego Szpita|a Miejskiego
i

m. J.

Stru

s

i

a z Zakładem 0

p ieku ń

czo. Le czn i czym

sP zoz,

Nie dotyczy.

vlll.
Opis niepewności, co do moż|iwościkontynuowania działa|nościoraz stwierdzenia, że taka niepewność
występuje, a także czy sprawozdanie zawiera korekty z tym związane.

-12-

Mdąqpecdr:styc'''y

qiq!

Ecsk. imJ.Słusfu z Złlładerrop.ałrł|czo-Łeczru.czym

SP ZoZ qprłrozdanje ,inanso'.

a

rok Nt 0

Zgodnie, z pkt. 5 Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego, nie Występują niepewności, co do
mozliwoŚci
kontynuowania działa|ności.

tx.

Informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowei, finansowej oraz wynik
finansowy

jednostki, inne niż wymienione we wcześnieiszych punktach niniejszej
informacji dodatkowej.
Wszystkie informacje wpływajqce

w istotny sposÓb na ocenę sytuacji

majątkowej, finansowej oraz wynik

finansowy jednosil<i zostały zaprezentowane We wcześniejszych punktach informacji dodatkowej.

X.

|nformacja

o firmie uprawnionej do badania sprawozdania finansowego a także wynagrodzeniu

za

przeprowadzeni e badania.

Na podstawie umowy zawańej w Ębie przetargu nieograniczonego Wie|ospecjalistyczny Szpita| Miejski
im.J.Strusia z Zakładem opiekuńczo-Leczniczym sP Zoz z|ecił społce Wie|kopo|skie
Centrum AudytorskoKsięgowe Sp.z o.o w Poznaniu badanie iocenę sprawozdań finansowych za |ata 2009, 2010
oraz2011 zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie za przeprowadzenie rocznego

badania sprawozdania

finansowego wynosi 1 5.860zł brutto'

Poznań,14 marca 2011r

--tJ-

wielospecjnlistyeny SzpitaI lVIiejski im.Józefa strusia
zakladeil Opiekuńczo-Lecznicqm SPZof
6l-2E5 Poznań u|,szwłjcarska 3
z

2 848 329.31
3 713 906.1

z q^ułu dostaw i usłuo, o okrgsiB

z b/h'u

2. Na|eŹności od pozostałychĘTnostek

dostil

i usfug, o okresie

wymaga|ności:

17 922140,50

OR

:i'

srodki pienieżne i inne
2 014 679,89

lV. KrÓtkoterminowe rozliczenia

rrjt00 lnl.
.!".łJfil

1

Wielospecjalistyczny SzpitaI Miejski im'Józefa Strusia

z Zak|adem opiekuńczo-Lecznicrym

61.285 Poznań ul.Szwajcarska 3

sPZoZ

RACI{UNEK ZYsKÓw I STRAT

Lp.

Treść

I

2

4.r

Przy'chody oetto ze śpńertażyi ziównaŃe z

nińi,

w

Stan na 31.12.2010r

. '.

tvm:

'_ '_'

.'

ll' ----

P9Wązmycn

.

.

rsS 50s 4łś.ło :

Przyclrody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartośó dodatnia, mniejszenie-watośó
ujemna)

TT

w.

]rzychodyletto ze spŹedaŹy towarów i materiałów

B:i)i

NuszlyulaBlnosc|operacyJnej

':' '':!'

: '''

t77 445 171.71

-227 091.s',

183 541.0(

0.0c

]

i...''

':. t;''ł'.:';'' 1.'].Ę

AnorEEacja
u.

Zużycie materiałów i enereii

m.

Usługi obce

ry.

Podatkiiopłaty,wĘm:

i.1i.".';:i

l

ffynagrodzenia
Jbezpieczenia społecae i inne świadczenia

W.

Pozostałe koszty

utr.

Wartośc spzedanych towańw i materiałów

',C;t,,

rodajowe

-'e.

D.:
I

Zysk ze zbycialiefilansowych aktywów

II.

)otacje

lT1

rne przychody operacfne

E;

Pozostale kószty operic

I

Sb.ata ze zbycia niefinansołych akt}vów

iL

2oilsi'r. osó.x

łi

twĄch

..

:.:

70 594 747.2t
t3 798 348.7:
767 94s.69

68 219 957.3.

.#.,r5241"J0si36
".

..io sos"szz3n

r

^wroency
od

.]'.

974 772.4:

i i i

;

-.-,

f

".'l

".l
:, .

.,

udaaty w zflskach, w tym:

512787.3t

-"l .'].ś.isissł.or

:,:-: 6ii"knen'

181.5!

,

.,;'., .g,3461.gi

.ym:

83 461.9t

*rudr4uJa

r

.:,

Odsetki, w tym:

I

.,

.'

,

1'

..':

.l 390 840r4f

I

105 I 16-3:

tr.

Stata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji

IV.

hne

',I.

łysk (strata) z rtzialalności gospodaruej (F+G -H)

J.

lVynik zr]arzeń nadńyczajnych (J'I. -J'It)

i.

lyski nadzwyczajne

u.

Shaty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (I+/-J)

L.

Podatek dochodowy

M;

Pozostale obowiązkowe zmniejszenia z.r'sku

N.

Zysk (strata) netto (K -L -M)

'--: -/"--a\
'ii:: 'ib.*
I p is os o t4, l,

ro wa ttze

t.t

ie

ii4

pL.

ks ir[g- r u,ci h u

i\,,

-.'(.1

:riĘl,

nkowyc h

t"

,

.l

t?r

:0.00

0.0(

-6297 380.39

-5 734 219,33

f3-7 129.0(

158 638.0(

-6 534 509.39

-5 892 857,3:

Podpis kierownika

!ła|k"

Ń:

1

-s 734 2r93i

r

i"j.ii

996-5(

r:6 297 380-39

(łiększe;ia straĘ')

Ę i{

ujuli6iłclliŁ$c srpijltr

,ttdduq,t

lr

2',73

101 555,1

li'iel0$Ijfl

Poznań l4.03'201

274 22i-6i

321932.6(

m.

Sporządził : Celina Rygglal'

285 724.1

. i'" ABAii.i2

;: i

.dla jednostek powią.zanych

p

'

468 181.9(
-olsso ssz.iz

lnwestycJl

me

o

,::

Zysk ze zbycia inwestycji

IV.

P

.$-Ę''irll ocSs

4 316 762.4(

- od jednostek powią.zanych

H..

0,0(

ł

jednostek powią-^nyg|

II.

m.

4'79 762.61

6247 696,9

?rzł'chody finansowe

I.

1 886 882.6!

| 690 876.6'

uperdcyJne

G;.,

I

6 839-2:

Zysk(stiata)zdzia|alnościóńóIacyjn;i(c+D,-n;I'

F.

8't3 048.6:

| 284 281.0(

8 613 000.71

:"śtb ozcos

t;*l

trw*ylh

l03.ól

2f

0.0c

:"

'

7 330

70 980 983.2{

28197 437.91
| 526 763.8t

Aktualizacja wartości aktywów niefinmsowych

ilI.

l: ts3 Óss otq.st

7 177 416.9t
79 248 390,2'

rodatek akcyzowy

vI.

.\: 177 62g712;71

185 796 536-9',

(oszt w)twouenia produktów na własne potrzebyjednostki

m.

Stan na 31.12.2009

3

ilTl.

J Slrusio

Ęłul1ł&:

Zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od o1.o1.201o do 31.12-2o10

- korekty błędóW podstawowvch
1. FundUsz podstawowy na początek okresu
1,1. Zmiany funduszu podstawoweqo
a) zwiększenie (z tytułu)
- pu ekazanie umowa UM
- dotacje
- dary
- puekazania majątku do Urzędu Miasta
b) zmniejszenie (z tytulu)
umoŻenia udziałów (akcji)

160 424 014,38
97 059 500.4!
99 224 LOO,39
ó/ 384 347,05

- pEekazania majątku do Urzedu Miasta

2 164 599,9C
257 483 5L4,87

1.2.Fundusz podstawowy na koniec okresu
wpraty na kapitaf poostawowy na posratek okresu
z.!' zmianY należnych wDłat na fundusz Dodstawowv
a) zwiększenie (z tytułu)
D) zmniejszenie (z tytułu)
z.2' Na|eżne Wpłaty na fundusz podstawowY na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Udziaty (akcje) własne na koniec okresu
4. Fundusz zapasowy na poczatek okresu
4,7, Zmlafly funduszu zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
. emisji akcji powyżej wartości nomina|neJ
z podziału zysku (Ustawowc
z podziału zysku
- dotacja
b) zmniejszenie (z tytułu)
pokrycia straty, podatek od nieuchmośc|
- pokrycia straty
4.2. Stan funduszu zapasoweoo na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktuaIizaoi wyceny na początek okresu
5.1, Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
zbycia srodkÓW truałych
5.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1' zmiany pozostałych funduszy rezerwowych
a) zwiększenie (z MUłu)
b) zmniejszenie (z tytułU)
6.2. Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu
7. zysk (strata) z |at ubiegłych na początek okresu
7,L. zysk z lat ubiegłych na początek okresu
korekty błędÓw podstawowych
7'2.zYsk z |at ubiegvch na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
podziału zysku z |at ubiegłych
- pueniesienie straty z lat ubiegtych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pzekazania majątku do UŹędu Miasta
7.3. zYsk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4, strata z Iat ubiegłych na pocfątek okresu
- korekty błędów podstawowych
7.5. strata z |at ubieqłYch na początek okresu. po korektach
a) zWiększenie (z tytułu)
- pzeniesienia straty
b) zmniejszenie (z tytułu)
pokrycia z funduszu zapasoweqo
7.6' strata z Iat ubieqłych na koniec okresu
7 '7 ' zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku

tI. Fundusz własny na konieć okfesu (Bz)
.łł:lqr|ou5z w{a5ny po uwzg|ęonIenIu proponowane9o podz.iałU:zys|iu

160 088 980,9:
737 895,6{
737 495,6(

3L747 047,L7

670
67
L44 629
402

JZ OOO,l

2 164 599.9C

862,1

402 462.1

0,0(

7 500 532.52
7 500 532,52

0,

7 500 532,5

0.

7 500 532,54

0,

(36 345 771,94)

G!

(5 892 857.33)
(5 892 857,33)
0,0(

524 363.86

5 178 591.9t
5 L78 59L,92
5 L78 59L,92

(4f 23A 629,27

(36 345 771,94)
(36 345 77t,94)
(5 892 857,33)
(s 892 857,33

(42 238 629,f7\
(6 534 509.39
(6 534 509,39)

zoa ?to 376,ż1

1

18 185 385,1

1

rra rss 3ls,rl

lrWY
J

6fL,0t

160 424 014,38

pokrycia straty)

rlti

336,80
558,80

P o,rp'1dń, o,,,,

Slt'LSirt

!l'i,l
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[ek" mec!.
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a

j edn

o s tk

{'frłlvg zo l

Bhttcmiei Grtt,Ln

i

l,

Rachunek przepływów pieniężnych
Przeptywy S

L
ll.

Zysk (strata) netto

-6 534 509,39

Korekty razem
Amortfzacja
zyski (straty) z tytułu różnic kursowvch
odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
zysk (strata) z działa|nościinwestycyjnej

1.
2.
3.
4.
5.
6'
7'
8'
9.

Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana

4

ll.

181,59

122 680,89

stanu zapasów

stanu na|ezności
stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem
zmiana stanu roz|iczeń międzyokresowycń
Inne korekty

10.

1.
?.
3.

stanu rezerw

.5 892 857,33
E 057 918,94
7 330 103,68

-527 276,14
-207 601,09

-1 074 665,92

połczek i kredytów

-10 556 289,33

2 6'15 840,32

-887 676,34
-265 653,08

zbycie wańościniemateria|nych i prawnych
oraz rzeczorychaktywów trwaĘch
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wańości niematerialne i prawne
Z aktywÓw finansowych, w
Ęm:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywÓw finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
. splata udzielonych pożyczek
długoterminowych
- odsetki
- |nne wpfywy z aktpvów finansowch
lnne wptwy inwestycyjne

Wydatki

1.
2.
3.

Nabycie wańościniemateria|nych i prawnych
oraz Że*głlychaktywów trwałych
lnwestycje w nieruchomości olaz Wańości
niemateńa|ne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych

4 609 314,19
4 609 314,19

b) w pozostałych jednostkach

4.

- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pozyczki dfugoterminowe

Innewydatkiinwestycyjne

l."o!..ysroot@
|. WpłyvY'

-4 609 314.19

z.wydania udziałów (emisji akcji)
1. :PY'iTo
oraz dopłat do kapitalu
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dluŹnych papierów wańościowych
4. |nne wpływy finansowe

ll.

iinnych instrumentó^/ kapitałowych

2 134 521,02

Wydatki

.l'

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wyp}aty narzeczwłaścicie|i
lnne niż wypłaty na rzecz wlaścicieli wydatki
z tytułu podziału zysku
Splaty kredytów i pożyczek

hĄlkupdłużnychpapierówwartoŚciowvch

Z tytułu innych zobowiązań finansowych
PłatnoŚci zobowiązań z tytułu umów |easingu

Odsetki

finansowego

Inne wydatki finansowe

netto z działalnościfinansowej
Przepływy pieniężne netto, razem ( A.||l +/.
B.lll +/. c.lll
)

Eilansorva.m@
'. '.

Srodki

2134 521,02

-2761 713,86

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
róinic

pienięźnena@
- o ograniczonej mozIiwości
dysponowanta

celina Ryguła

2 014 679,89

4 776 393,75

908 036,36
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