OPINIA

NIEZALEZNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA
D|a Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, Rady Społecznej i Dyrekcji
Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem

'PrzeprowadziIiśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Szpita|a
Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem,
ul. Kamieniec

10,

f,o ktore składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bi|ans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów
ipasywów zamyka się sumą
67 71,. 923,88 zł
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 roku wykazujący zysk netto
w wysokości
823 493,81 zł
4) zestawienie zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku
do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitatu własnego o kwotę
1162 016'60 zł
przeptywow
pienięznych
za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku
5) rachunek
do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięznych
2 430 492,20 zł
o kwotę

2)

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działa|nościodpowiedzia|ny jest kierownik

jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej |ub innego organu
nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z działa|nościspetniały wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.
N

r 1 52,

po z,

1

223,z póŻn, zm.), zwanej d alej',ustawą o rach

u n

kowości,'.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodności z wymagającymi
zastosowania zasadami (politykd rachunkowości tego sprawozdania finansowego
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach,
sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy jednostki oraz
o prawidłowościksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do
postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowoŚci
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Po|sce.
,

.

\lli

\'Ą

Badan ie sprawozdan ia finansowego zaplanowaIiśmy i przeprowadzi|iśmy
w taki sposób, aby uzyskać racjona|ną pewnośó' pozwa|ającą nawyraŻenie opinii
o sprawozdaniu.

W szczegó|ności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych
przez jednostkę zasad (poIityki) rachunkowości i znaczących szacunków,
sprawdzenie - w przewaŻającej mierze W Sposob wyrywkowy - dowodow i zapisow

z

księgowych,

ktorych wynikają |iczby

i

informacje zawarte W sprawozdaniu

finansowym, jak i catościowąocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, Że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy

miarodajnej opinii.

do

wyraienia

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej badanejjednostki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak tez
jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 'l stycznia 2010 roku do 31 grudnia
20'10 roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z Wymagajqcymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowościoraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,

z

c) jest zgodne

wptywającymi na treśćsprawozdania finansowego przepisami
prawa i postanowieniami umowy / statutu jednostki.

Sprawozd anie zdziałalnościjednostki jest kompletne w rozumieniu ań. 49 ust' 2
ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

iegły rewident
badanie:
B

m g r J a n in

a

P

p

rzeprowa dza1ący

Podmiot uprawniony do badania:

zytuta-Wro ńska

nr ew. 940617127 A

ll
trrz ln
ftl I

r

1

Kancelana Biegłego Rafidenta
Janina Przvruła - Wrcnska

3|.7l}Kraków, ul' B.Wsydliwego t

Nr. ewid.

2#5

Kraków, dnia 9 maja 2011 roku

Nr. ewid
mgr Jat|łw

wltilEtFr'r
r27

.Wnwką

Szpita| Powiatowy im. dr Tytusa chałubińskiego w zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

BlLANs sporządzony na dzień 31.,.2.2010

r. (w zł)
stan na dzień zamknięcia ksiag

stan na dzień zamknięcia ksiag
rachunkowych

AKTYWA

roku popuedniego

roku b|€żacego
\. Aktywa trwałe

52 36'1 512,7(

43 912 242,5!

2 955,3i

6 132,57

Wańości niemateria|ne i prawne

|.
1

roku bieżace9o
Aktywa obrotowe

52 357 919,3i

43 905 471,9t

srodki tMałe

52 312 419,3

33 825 603,57

a) grunty (w tym prawo wieczystego gruntu)

'11 102 430.0(

'11 102

32 539 484,1

'19

b) budynki' loka|e i obiekty inżynierii |ądowej i

c) urfądzenia tcchniczne i maszyny

1

e) inne środki tfuałe
W

budowie

5. Zaliczki na dostawy
l|. NaIeżnoścIkrótkoterminowe

430,0(

1. Należnosci od jednostek powiązanych

413 263,31

a) z tyt. dostaw j usług o okresie spłaty

65 51 8,5(

455 870,1

751 133,17

d) środki transpońu

-

520 568,34

6 463 50 1.91

2723823,33

45 500,0(

10 079 868,4't

a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty

Należności dlugoterminowe

do 12 miesiecy

-

powyżej 12 miesiecy

b) z lytułu podatkÓw,

638.0(

' Nieruchomści

|||.

i

a) W jednostkach powiązanyÓ

udzialy lub akcje

^r.'

ińńl'^h

6 505 984,36

0,0(

2 29s,00

226 687,37

309 882.77

ć\^]iaa?16|

Inwestycje krótkoterminowe

aktlea finansowe

1 654 846,70

c) środki pieniężne w kasie l inne aktywa

I224

11 654 846,7(

środkipienieŻne w kasie i na rachunkach

s 224 354.5(

638,0C

638.0C

0,0c

0,0(

udziały lub akcje

0,0c

0,0(

inne papiery wartosciowe
udzieIone pożyczki

654 840,70

aktvwa finansowe

b) W pozostałych jednostkach

inne długoterminowe aktywa flnansowe
638,0C

638,0r

udziały Iub akcje

638,0(

638.0(

inne papiery Wańościowe

udzielone poiyczki

inne papiery Wańościowe
udz]eIone pożyczki

inne krÓtkoterminowe

inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V' Długoterminowe roz|iczenia

0,0(

i^łżt'^L.^.^!|'6

aktvwa finansowe

354,5(

I

1

654 846,7(

inne srodki pieniężne

0,00

' Akt}rya z tytułu odroczonego podatku

inne aktywa plenięŻne

S0cnoooweoo

2' Inne Inwestycje kró|koterminowe

2. Inne rozlrczenia miedzyokresowe

lV. Krótkoterminowe

roz|iczenia

miedzvokresowe

Aktywa razem

ir.n Gr[bvNv 9515;5i,iy
.r.ż
..-)i.-.!'l

1

a) w jednostkach powiązanych

inne krótkoterminowe

jednostkach

224 354,5(

'11

udzie|one pożyczki

Udziały lub akcje

I

I 224 354,5(

inne papicry Wańościowe

ł,.l':,.tt,'+.

,,
.)łarta 5c;yi11ska
;

6 505 984.3(

5 356 446,7-1

dotacji, ceł, ubezpieczeń

'dr^lrt^lnl,^h

1. Krótkoterminowe

3. Długoterminowe akt}va finanSowc

"

6 818 162,1

5 356 446,7i

d) dochodzone na drodze sadowej

638.0C

2' Wańości niemateriaIne iprawne

,,

5 583 134,14

c) Inne

lV. Inwestycje długoterminowe

1

-

iló^'ń\,^h

2' od jcdnostek pozostałych

b) w pozoStałych

6 818 162,1

do 12 miesiecy

2. Na|eżnościod pozostałych jednostek

l. od jednostek powiązanych

1

5 583 134,14

- powyźej 12 miesiecy

3' za|iczki na środki tMale w budowie
|||.

269 509,9(

4. Towary

Rzeczowy aktywa truałe

Srodki truałe

343 0B7,9€

3. Produkty gotowe

2 955,31

4' za|iczki na Wrtości niemateriaIne i orawne

2'

269 509,9(

2. Półprodukty i produkcja w toku

Wartośc {irmy

'1'

18 902 776,0i

343 087,98

l. Materiały

3' Inne Wartościnjematerialne i prawne

||.

roku popuedniego

15 350 411,18

l. Zapasy

' Koszty zakończonych prac rozwojowych

2

rachunkowych

AKTYWA

;;;;J" ;;;;il;;;;.;;;;;;.;;;,.;;"

. . S3RltaI PowiatornT
im. dr TytIĘ Chafubńśkiego
w ZakoDanem
341500

Zakopane, ul. Kamronrec 10

.. _ !e].-018t2012021, skr. poczl

N|P
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1

99 834,5€

67 711 923,8t

160 257 ,23

62 815 018.57

szpitaI Powiatowy im. dr Tytusa chałubińskiego w zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

BlLANs sporządzony na dzień 31.12.2010 r. (w zł)
stan na dzień zamknięcia ksiag

stan na dzień zamknięcia ksiag
rach unkowych

PASYWA

roku bieżacego
\. Kapitał (fundusz) własny

44 434 109,8t

Kapitał (fundusz) założycieIski

|.

33 53E 190,s(

roku popuedniego
43 272 093,2ł
33 162 734,0t

Należn€ wplaty na kapitał podstawowy
Wie|kośćuiemna)

roku bieżacego
Il|'

t0 109 359,2(

2. Wobec pozostałych .jednostek

-36 933,6:

Vlll. Zysk (strata) n6tto

823 493,8'l

2 498 887,4(

3 609 403,0(

4 028 860,52

0.0c

0,0c

c) inne zobowiązania finansowe

i rezerwy na zobowiązania

23 277 8't4,O(
10 902 E26.5ź

't9 542925,29

I

d) z tyt. dostaw i usług, o okresie
WmaoaIności:

- do l2 miesiecy

112 937 ,44

RezeMa z tytułu odroczonego podatku

2 082 934,9e

1

2. RezeMa na śWiadczenia emeryta|ne i

długotcrminoWa

2 898 772,4t

2 750 876.83

e) zaliczki otuymane na dostawy

2 740 492,02

2 561 625,36

f)

158 280,44

189 251,47

004 054,07

6 362 060,61

I 004 054,07

6 362 060,61

0,00

0,00

0,00

0.0c

krótkoterminorVa

I

3. Pozoslałe rezerwy

2 082 934'9€

1 649 726,4C

zobowiązania Weks|owe

g) z tyt. podatkóW, ceł Ubezpieczeń i innych

łdc7en
h)

długoterminowa

z |yt. Wynagrodzeń

i) inne

krótkoterminoWa

zobowiązania długoterminowc
Wobec jcdnostek powiązanych

2. Inne rozliczenia miedzvokresowe

a) kredyty i pożyczki

z tytułu emisji d|użnych papierÓW

c) inne zobowlazania finansowe

;;";;

;;;.;il,il.;

560 602,6t

466 194,0(
5 934 933,2;

B 335 833,04

5 934 933,27

krÓtkoterminoWe

3 477,85

5 934 933,27

67 711 923,88

62 815 018,57

H$i;:il0yjy

",;;;;;;;;;.

T..{}

R'

ili t:'l'' i
':K
u1"tJ::.t/:.!'śl l.:r..Wlli}"t3
]"rn d: T'tlse. Chału'l..:ąsk;e.'i
;,Z3.ko')ąi^'j'$r

* .: Ł.<Maria :}o,^tińska

";;;;

161 960,41

B 332 355,1!

Pasywa razem

' *]ł Jn'.

;

854 275.81

dlugoterminowe

E}-{ ;ł

;;;

808 977,1

8 335 833,0r

d) inne

CIriVFiY

964 255,5:

429 751,4t

3. Fundusze specjalne

lV. Roz|iczenia międzyokresowe

555 530,4(

1' Ujemna wartoŚć firmy

2. Wobec pozoslalych jednostek

p,fi. fit

649 726.4C

- powyżej 12 miosiecy

iochodoweoo

b)

0,0c

b) z tytułu emisji dlużnych papieróW

lIidmń'\

Rezeruy na zobowiązania

1.

0.0(

a) kredyty i pożyczki

510 040,17

|x. odpis z zysku netto w ciągu roku

||.

0,0c

b) inne

V|l. zysk (strata) z |at ubiegłych

.

0,0c

. powyżej 12 miesiecy

7 t00 431,6t

Vl. Pozostałe kapitały (fundusze} rezeruowe

1

4 495 054,58

- do 12 miesiecy

V' Kapitał (fundusz) z aktuaIizacji wyceny

l.

4 039 154,4,4

vymagalności:

|V. Kapitał (fundusz) zakładu

B. zobowiązania

roku poprzedniego

a) z tyt. dostaw i uslug, o okresie

|||. Udziały (akcje) własne (wie|kośó ujemna)

/r^'iA|!^śń

zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

||.

a'^ł^||,ód^

rachunkowych

PASYWA

P?tF1'

;;';'

Szpital Powiatowv
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SzpitaI Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

RACHUNEK zYsKoW

I

(wariant porównawczy)

STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku (w zł)

TRESC
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY IZROWNANE Z
oD JEDNoSTEK PoW|ĄzANYcH

IJIMI W

WM:

Przychody netto ze sprzedaży produktów

|.
||'

Stan na 31.12.2010

zmiana stanu produktóW (zwiększenie

||l.

-

44 770 506,12

44 595 359'4€

44 770 506,12

Wartośc dodatnia' zmniejszenie. ujemna)

Koszt wytworzenia Świadczeń na własne potrzeby jednostki

|V. Przychody netto ze Sprzedaży towarów i materia,łów

910.0c

B. KoszTY DZ|AŁALNosc| oPERACYJNEJ
l. Amortvzacia
||.

Stan na 31.12.2009

44 596 269.4!

42 872174,0C
1

ZuŻycie materiałów i energii

39 882 699.69
1 625 655,2Ą

692 246,43

Ą 1oo Aon

5 685 527,62

Il|. Usługi obce

o'

10 352 664,57

I 530 462,5r

419 686.94

443 885,61

|V. Podatki i op'łaty
w tym podatek akcyzowy

0,0c

0,0(

320,'13

21 596 264,6S

Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
V||' Pozosta'łe koszty rodzajowe

2 575 208,54

2 359 284,7C

226 995,37

127 447,93

Wartośćsprzedanvch towaróW i materiałów
c. zYsK i STRATA ZE SPRZEDAZY (A-B)

524,40

V. Wynaqrodzenia

21

V|||.

PozosTAŁE PRzYcHoDY oPERACYJNE

D.

|.

ll. Dotacje
lll. Inne przychody operacyjne
E. PozosTAŁE KoszTY oPERACYJNE
|. strata ze zby cia n iefinansowych aktywóW trwałych
|

|.

Aktualizacja wańoŚci aktywóW

n

iefi

nansowych

lll. Inne koszty operacyjne

F' zYsK

/

STRATA NA DzlAŁALNoŚc|

oPEMCYJNEJ

(c+D.E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE
l. Dvwidendv z tvtu'łu udziałóW -

1 724 095,45

4 887 806,4:

909 305,92

5 959 593.34

3

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Il9

0,00

100,0(

451 032,38

565 552,67

3 458 273'5Ą

5 393 940'6€

5 221 727.49

I 694 479,5C

0,0(

0,0c

0,0(

0,0c

221 727,49

B 694 479,55

411 673,8t

2 152 920,23

463 031.3t

402 576.31

463 031,32

397 716,89

0,00

4 859,42

W tvm:

od iednostek powiazanvch
ll. Odsetki w tvm:
od iednostek powiazanvch

lll. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. AktuaIizacja wańości inwestycji

V. lnne
H. KOSZTY FINANSOWE
l. Odsetki, w tym:

1 056,39

6 495,14

0,00

6 040,39

od jednostek powiązanych
fl. Strata

zezbycia inwestycji

l||. Aktua|izacja

wańości inwestycji

.

?o

454,7t

873 648.81

2 549 001.4(

1 nĘA

lV. Inne

zYsK / STRATA z DzlAŁALNosc| GosPoDARczEJ
WYNrK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH

(F+G.H)

(J.t - J.il.)

0,00

0.0(

Zvski nadzwvczaine

0,00

0,0(

l. Stratv nadzwvczaine

0,0c

0,0(

873 648.81

2 549 001.4C

50 155,0(

50 114,0C

823 493,81

2 498 887.40

J.
.

K. ZYSK /

STMTA BRUTTO

(l+/-J)

L. PODATEK DOCHODOWY
M. PozosTAŁE oBoW|ĄzKoWE zMNIEJszENlA zYsKU (zW|EKszEN|A

STRATY)
N.

ZYSK

/

STRATA NETTO (K.L.M)
m.

1'.:;:ĄI-,Ą.HUń }:xt'd

etfrWNY

''':.1-1I:ł]I::-'
Varia Savvińska

Imje i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

Szpital Powiatowv

|m. dr Tyttsg Chafubińikiego

w Zakopanem
-

34-500 Zakopane,

ut.

lGmled*.

. .^lel,018|2UZ0Z1, skr, ooczt 108

NIP

ió

73&14-sp.sc,,.nEo(iŃ&s-listo
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lmie i nazwisko Dyrektora Zakadu

SzpitaI Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) Własnym
za okres od 01.01.2010r. do 3'1.12.2010 r.
Wyszczegó|nienie
I

t.a.

1

1

a)

b)

1.2.

2.
2.1
a)
b)

2.2.

a)
b)

3.1
4
4.1
a)

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo)
korektv błedów podstawowvch

43 272 093.2t
-óo YóJ.oJ

40'128 636.41

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (Bo) po korektach

43 235 159,65

39 686

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego)

33 162 734,0t
375 456,42
375 456,42

32 963 090'8€
199 643,2C
199 643.2C

89 000,00

100 000,0c

zwiększenia (z tvtułu)
orzeksieoowanie ŚrodkÓw tnvałvch na kapitał
wydania udziałow (emisji akcii)
otrzvmane dofinansowanie MFEOG
otrzvmane dofinansowanie POiS
otrzvmana darowizna WOSP
zmniejszenie (z tytułu)
przekazania majątku
umorzenia udziałów (akcii)
zwrot niewvkorzvstanvch dotacii
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
NaleŹne wołatv na kaoitał oodstawowv na ooczatek okresu

276 822.05
9 634.37

-442 376,21

260j4

0.00

99 643.2C
0,0c

33 538 190,50

33162734,08

7 100 431,63
3 008 927.57
3 008 927.57

4186 369,4C

3 008 927,57

2 914 062,23

0,00

0,00

10 109 359.20

7 '100 431 .63

0.00

0,0c

Zmiana na|eżnvch wołat na kaoitał podstawowv

zwiększenie (z tvtułu)
zmnieiszenie (z tvtułu)
Należne Wpłatv na kapitał podstawowv na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
zwreKszente

zmnieiszenie
Udziałv (akcie) własne na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zakładu
zwiększenie (z tvtułu)
emisii akcii powvżei wańości nominalnei
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad Wymaganą uStaWoWo minima|ną

2 914 062,23
2 914 062,23

wańoŚĆ)

b)

4.2,
5.
E4

sprzedaż środków tn,vałvch
otrzvmane darowiznv
zmnieiszenie (z tytułu)
pokrvcia stratv
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z akLua|izacii WVcenV na ooczatek okresu
Zmianv kapitatu (funduszu) z aktualizacii wyceny

a)
o)

5.2.
o,
a)
b)

6.2.

zwiekszenie (z tvtułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał (fundusz) z aktua|izacji Wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Zmianv oozostatvch kaoitałow (funduszv) rezerWoWVch

zwiększenie (z tytułu)
zmnieiszenie (z tvtułu)
Pozostałe kaoitałv (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

łt,.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

W

zakopanem

Zysk (strata) z lat ubieqtvch na początek okresu
Zvskz |at ubieołvch na ooczatek okresu

7.
t-l

510 040,17
510 040,17

0,0c

korektv błedów oodstawowvch

7.2.
a)
b)

72.
7.4.
7.5.
a)
b)

-510 040,17
0,00
0,00
-36 933,63
-36 933,63

0,00
0,00

0,00

0,00

pokrvcia stratv
Strata z |at ubieqłvch na koniec okresu
Zvsk (strata) z |at ubieqłych na koniec okresu

-36 933,63

a)

Wynik netto
zvsk netto

823 493,81

0,00
510 040,17
2 498 887,44
2 498 887,4C

c)

strata netto
ooprsv z zvsKu

44 434 1 09,88

43 272 093,28

7.6.
7.7.
8.

Zvsk z |at ubieqłvch na poczatek okresu' po korektach
zwiększenie (z tvtułu)
oodziału zvsku z |at ubieołvch
zmnie|szenie (z tytułu)
Zvskz|at ubieqłvch na koniec okresu
Strata z |at ubiegłych na początek okresu,
korektv błędów podstawowvch
Strata z lat ubieqłvch na poczatek okresu, po korektach
zwiekszenie (z tvtułu)
przeniesienia straty z lat ubieqłych do pokrycia
zmnieiszenie (z tvtułu)

b)

823 493.81

t.

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

il,

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowaneqo podziału zvsku (pokrvcia stratv)

p'0
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lmię i nazwisko Dyrektora zakładu

Szpital Powiatoc ,
im. dr Tytqsą Chafubińśkiego
w Zakopanem
3ń-500 Zakopane, ul. Kamioniec 10

tel,018/2012AA, skr. poczL 106
NtP 736-14-54{39, REGON 000311510
064/1 00032

SzpitaI powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniecl0
34-500 Zakopane

Rach u nek przepływów pien iężnych (metod a pośred n ia)
sporządzony za okres od dnia 01.o1.2010 r. do dnia 31,12.2010
I

A.

PRZE PŁYVI/Y

Ś

Ro o

xow

P| EN

I

resc

rok obrotowy 2010

EzNYc H z

Dz| AŁALN

oŚc l oPE RAGYJ

N

823 493,81
4 094 348,83
1 692 246.43

ll. Korektv o oozvcie:
1. Amońvzacia
2. Zvski / Stratv o różnice kursowe
3. odsetki i dvwidendv otrzvmane i zaołacone

1

ĘzNY cH

789 889,08

3 405 621.18

0,00

7 873,94

-73 578,02
1 235 027,99
-455 900,14
-39 577,3:

31 436,35
1 708 001,21

-16 825.5i

16 462,83

4 9',t7 842.64

6 799 796.38

-'10 131 882.21

10 734 925.74

1 019

z Dz|AŁALNosc|

Nabvcie I sprzedaz wańoŚci niemateria|nvch i prawnvch
Nabvcie l sprzedaŻ składnikow rzeczoweqo maiatku truuałeqo
|||. Nabycie l spzedaŻ akcji i udziałów w jednostkach zależnych
|V. Nabycie lsprzedaz akcji iudzia|óww jednostkach stowarzyszonych
V. Nabycie l sprzedai innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym

0,00

|.

Il.

49 462,0C

rownlez do obrotu)
V|. Udzie|one lZwrócone ooŻvczki
Vll. Otrzvmane / Zwrocone dvwidendv
Vl||. otrzvmane zwrócone odsetki

4 859.42

lX. Pozostałe pozvcie

X' Srodki pieniężne netto z dzia|a|ności inwestycyjnej
+/- Vl +/- VII +/- Vllll

c. PRZEPŁYWY sRoDKoW

PIEN| EZNY

(|

+t ll+l- l|l

cH z Dz|AŁALNoscl

F|

+/. |V +/-

V

-10 131 882.21

-10 680 604,28

0,00

0,0c

NANSoWEJ

Zaciaqniecie / Spłata dłuooterminowvch kredvtów bankowvch
||. Zaciągnięcie / Spłata długoterminowych pożyczek, emisja / wykup ob|igacji Iub
innvch paoierów wańościowvch
|||. Zaciaqniecie / Spłata krotkoterminowvch kredvtów bankowvch
IV. Zaciągnięcie / Spłata krótkoterminowych pozyczek, emisja / wykup ob|igacji
Iub innvch papierÓw wańoŚciowvch
V. Płatnościdvwidend i innvch vwołat na rzecz właścicie|i
V|. Płatnościzobowiazań z tvtułu umow |easinqu finansowego
V||. Wptatv z emisii akcii i udziałow oraz dopłat do kapitału
V||l. Zapłacone lZwrÓcone odsetki
IX. Pozostałe oozvcie
X. Srodki pieniężne netto z dziaIaIności finansowej (| +/- ||+/- |l| +/. |V +l.v +l|.

r,

\/ll rt

\rlllrt

l\/l

zMlANA STANU sRoDKoW PIEN|ĘzNYcH NETTo (A.l|l+/- B'x
E. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK ROKU OBROTOWEGO
D.

F.

śRoDKl P|EN|ĘZNE NA KoN|Ec RoKU oBRoToWEGo

{slĘcowY
) r,.tr..,.!.ii

p,0. GI.ÓWNY

|laria

698,52

-5 913,82

-87 064.63

ll|. Srodki pienieżne netto z działaInościoperacvinei (|+/-l|)
|

2 498 887,40
4 300 908.98
1 625 655.24
-4 859.42

4. Rezeru.łv na na|ezności
5. Inne rezerwv
6. Podatek dochodowv od zvsku brutto
7' Podatek dochodowv zaołaconv
8. Wvnik na sprzedażv i Iikwidacii składników działaInoŚci inwestvcvinei
9. Zmiana stanu zaoasów
10. Zmiana stanu na|eżnościi roszczeń
11. Zm ana stanu zobowiazan krótkoterminowvch
12.2m ana stan u r oz|iczen międzvokresowvch (aktvwa)
13.2m ana stan u rozliczen miedzvokresowvch (pasvwa)
14.2m ana stanu przvchodów przvszłvch okresów
15. Pozostałe korektv
P| EN

rok obrotowy 2009

EJ

L Wynik finansowy netto (zvsk / strata)

B. PRZEPŁYWY sRoDKoW

r.

Sawińska

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

(D+E)

+/.

c.X.)

-227 996,10

2 783 547.37

6 015 443,00

2 783 547,37

5787 446,90

-2 430 492,20

1 906 639.00

11

654 846,70

9

224 354.50

I748 207.70
1

1 654 846,70

DY ltEKTo R
iPŁvĄliŁ-}'ąwl.ArÓwrcci
irn. dn T}tusa Chatubińskiego

&zakopanem

,,& eT'

Ą7Ą

ReEiftą,Ęąkarz.

|mlę i nazwisko Dyrektora zakładu
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II{FORMACJA DODATKOWA
zgodnie z art.45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWGO

1.

Szpital Powiatowy im dr Ty.tusa Chałubińskiego w Zakopanem; 34-500 Zakopane; ul.

Kamieniec

10

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczen zdrowotnych

w

zakresie

stacjonarnej, dorużnej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - finansowanychze

środków publicznych osobom ubezpieczonym otaz innym osobom uprawnionym do tych
świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściowąodpłatnościąlub

całkowitą odpłatnością.Realizując ce|e Zakład wykonuje zadania słuzące zachowaniu,
ratowaniu, przywtacaniu i poprawię stanu zdrowia.
Zadania, w/w obejmują działania medyczne wynikające Z procesu leczenia lub z odrębnych
przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnychw szczęgólności:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

badanie i porada lekarska,
leczenie,
badanie i terapia psychologiczna,

rehabilitacjalecznicza,
opieka nad kobietą cięźzarnaujej porodem i połogiem otaznad noworodkiem,

zapobieganie powstawaniu urazów
or

7)
8)
9)
l0)
11)
12)
13)

i

chorób poprzez działanta profilaktyczne

az szczepi enia ochronne,

działania diagnostyczne i analityki medycznej,

pielęgnacji chorych'
pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,

czynnościz zakresu zaopattzenia ortopedycznego,
orzekanie o stanie zdrowta,
prowadzenie działalnościprofi lakty czno _ oświatowej,

organizowanie i prowadzenie szkoleń medycznych i niemedycznych,

Wpis do Rejestru Publicznych Zakt'adow opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.08.2001 r' pod
numerem

KRS 0000010609

r1

h

K

3.
4.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoięniu kontynuacji działalności

gospodarczej przezZal<ład dającej się przewidziec w przyszł'ości.

5.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień

31 grudnia 2010 r. sązgodne z ustawą

z dnia29 września |994 r. o rachunkowości'Zwaną

która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających
',Ustawą,''
siedzibę lub miejsce sprawowania zarząduna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

dalej

i

Szpital Powiatowy im dr Tyusa Chałubińskiego sporządza rachunek zysków
wariancie porównawczym,

a

rachunek przepły.wów pienięznych metodą pośrednią ze

szczegółowościąokreślonąwzatącznlku nr

a)

strat w

1 do

Ustawy.

Srodki trwałe' środkitrwałe w budowie, wafiości niematerialne i prawne.
Srodki trwałe, środki trwałe w budowie, wartościniematerialne i prawne wycenia się

według cen nabycia

lub kosztów

o

wytworzenia, pomniejszonych

odpisy

amorly zacy jne lub umorzeniowe.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne

i

prawne

o wartościpoczątkowej

nie

przekaczającej 3.500,00 zł odpisywane są w koszty w momencie przekazania ich do
uzy'tkowania. Ich ewidencja ilościowai wartościowaprowadzona jest pozabilansowo.

odpisy amoĘzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

o

wartościpoczątkowej powyzej 3.500

amortyzacji, zawierającego stawki

stawki przewtdziane

w

i

zł dokony.wane są na

podstawie planu

kwoty rocznych odpisów' Jednostka przyjmqe

wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym

załączn|k do ustawy podatkowej'

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Rozpoczęcie dokonywania odpisów
amortyzacyjnych od środków trwałych otaz wartości niematerialnych

i

prawnych

następuje w miesiącu następującym po miesiącu' w którym przyjęto środki trwałe oraz

wartości niematerialne i prawne do uzytkowania.

Środki trwałę w budowie i grunty nie są amortyzowane.

b) Nalezności długoterminowe' naleznościkrótkoterminowe

i r oszczenia,

Nalezrrości długoterminowe' nalezności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane Są

w

wartościnetto (pomniejszonej

o odpis

aktualizacyjny). Nalezności podlegają

aktualizacji wyceny poprzęz pomniejszenie ich o odpis aktua|izacyjny do wysokości
nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Jęie|t dłuznik za|ega

z

zapł'atą
/'ł)
^r'1

!

,Ęl

nalezności przez okres dłuiszy niz 6 miesięcy odpis tworzy się w wysokości 100%
kwoty naleznoŚci.

c)

Zapasy

Zapasy rzeczowch składników majątku obrotowego wycenia się w cenach zakupu

brutto

(VAT nie

podlegający odliczeniu podwyższa cenę zakupu). Ewidencja

w układzie ilościowo.war1ościowym.Wartośćstanu
wycenia się kolejno po cenach tych składników, które

analityczna prowadzona jest

końcowego materiałów

jednostka nabyła najwcześniej.Ewidencję materiałow przekazyr'vanych bezpośrednio z

zakupu na potrzeby jednostkr oraz paliwo w transporcie sanitarnym

i

gospodarczym

odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikaj ącej z faktur pod datą zakupu.

Na dzień bilansowy nte

zuŻyĄe materiały oraz paliwo podlegają inwentaryzacji.

Wyceny tych materiałów dokonuje się po cenach zakupu wynikających
faktury. Koszty zwtązane

z

zakupem materiałów

ze wzg\ędu na ich

z

ostatniej

nieistotność

traktowane sąjako koszty okresu, w którym je poniesiono.
d) Zob ow iązani a dtugoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowtązania długoterminowe i krotkoterminowe wyceniane Są

w

wartości

nominalnej.
e)

Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych'
Za|<ład tworzy Tęzerry na nagrody jubileuszowe

i odprawy

emery.talne, ktÓre zostaną

wypłacone w ptzyszł'ości.Wysokośćrezerw jest uzaleŻniona jest od dotychczasowego

okresu zatrudnienia poszczególnych pracowników. Utworzona rezerwa jest
wykorzystywana w roku następnym do obciązenia jej kwotą wypłaconych nagród i
odpraw.

0 Ewidencję i roz|iczanie kosztów prowadzi

i

się według rodzajow na kontach zespołu 4

rownoczeŚnie według funkcji- na kontach zespołu 5.

g) Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo Za pomocą systemu
księgowego SYMFONIA

FK FORTE

wersja 2006b

MATRIX PL z siedzlbąw Warszawie, ul. Bema

h) Wszystkie

, której

finansowo

autorem jest firma

89

Znaczącę zdatzenia,jakie nastąpity po dniu bilansowym uwzględniono w

bilansie i w rachunku zysków i strat.

.€

J.Ą

/

;.
ł^-*

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
USTĘP

1.

1,

Szczegółowy zakres zmiat wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych.

a)
b)

2,

Wartościniematerialne i prawne _zmiany w ciągu roku obrotowego załącznikw 7
Środki trwałe _ zmiany w ciągu roku obrotowego zał'ączniknr 2

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego nie ma gruntów w użytkowaniu

wieczystym.

3.

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego używał w 2O1O roku następujące

środki trwałe na podstawie dzierżnwy:

30 I Biomerieux

- Aparat Konęlab
- Aparat

Vidas PC Biomerieux.

- Aparat

ABX Pentra XL

- Aparat

Clinitek Advantus Simens.

- Aparat Sysmex

80 Horiba.

CA 500 Simens

- Aparat Radiometer

RKZ ABL 700

- Aparat Bacctec 9050 Becton
- Aparat
-

Dickinson Diag-Med

Mini Api Biomeriux.

Angiograf Axiom Artis Simens.

- Defibrylator

GE Medical System.

- Kardiomonitor Dash 4000.
- Pompa infuzyjna
- Respirator

AP 22 Ascor.

Achieva Bennett.

- Ssak SUI/2 Aga Labor.
- Usg Cypress Acuson.

- Sprzęt resuscytacyjny SR 021 Intermed.
- Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Data Scope.
- Kardiostymulator

EPD 20lB Biotronic

- Strzykawka Illumena Liebel.

o

r

5,

4'

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chatubińskiego nie posiada zobowiązań wobec
budzetu państwa, ani budzetów gmin z tytułu uzyskania prawa własnoścido budynkow i
budowli.

5.

Kapitał podstawowy

-

zmiany w ciągu roku obrotowego

33.r62.734,08

Stan na początek roku obrotowego

Dofinansowanie MF EOG.

89.000,00

Dofinansowanie PoIŚ
Darowizna

216.822,05

woŚP

9.634,37

Stan na koniec roku obrotowego

33.538.190,50

6.

Kapitał zakł'adov,ry - Zakł.ad sporządza zestawienie zmianw kapitale własnym.

7.

Wynik finansowy netto

Zysk netto za okres obrotowy od 1 stycznia do

3l

grudnia 2010 r. w wysokości

823.493'81zł proponuj e sięprzeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

8.

Rezerwy

-

zmiany w ciągu roku obrotowego

S.l.Rezerwy na;
Odprawy i
nagrody jubileuszowe

Zobowiązania

Utworzone Rozwiązane Wykorzystane Stan na BZ
138.328.97 2.898.772.4s
2.7s0.8'76.83 286.224.59 0.00
Stan na BO

3.239.693.25 4.881.686.71 2.871.059.00

368.634.25

Podwyzki wynagrodzeń

3.122.367.36

Razem:

9.112.937.44 5.167.911,30 2.871.059.00 506.963,22

9'

4.881.686.7L

3.r2f ,36'7.36
10.902.826,50

W 201O r, Zakł'ad utworzył odpis nana|eŻnościnieściągalne na kwotę 27,200,59 zł.

Kwota ta dotyczy nalezności, ktorych termin płatnościupłynąłco najmniej na sześćmiesięcy
przed dniem bilansowym. Informację o odpisach aktualizujących naleznościzostały zav,larte
ponizej:

Bo

Grupa nalezności:

Stan na

Konto 206
Akt' należności
odbiorcy kraj

47.534,25

I(onto 235

Razem:

I

.300.00

48.834.25

Zwiększenie
21.200,59

0
f7.200.s9

Wykorzystanie

Uznanie

Stan na BZ

0,00

33.875,55

za zbędne
40.859,29

1.300.00
42.159,29

0.00
0.00

0.00

33.875,55

s8

/

Ł,

10.

Zobowiązania według pozycji bilansu o okresie spłaty do 1 roku zawiera poniisza

tabela:

Stan na początek Stan na koniec
roku obrotoweso roku obrotoweso
Kredvtv i poiyczkt
0.00
0.00
Zobowiazania z tr,tulu dostaw i uslus
1.649.7f6.40
2.082.934.96
Zobowtązania z ty.tułu podatków, ceł i ubezpieczen
964.255,55
555.530.46
społecznvch
Zobowiazania z tvtulu wvnasrodzeń
8s4.275.89
808.971.1,7
Pozostałe zobowtazania krótkoterminowe
560.602,68
161.960,4r
Fundusze soecialne
466.194,06
429.751,44
Razem
4.495.054.58
4.039.154,44
Zobowtązania wobec:

Zobowtązania długoterminowe na dzien bilansowy nie występują.

11.

Wykazroz|iczenmiędzyokresowych kosztów orazprzychodów:
Stan na:

T1{uły

Koniec roku

miedz.vokresowe

Początek roku
obrotowego
160.257.23

opłacona z góty Za następny rok prenumerata

r.692,00

0,00

3.330.26
0,00

r2.74r.56
5 3.840,27

1,27.777,00

r32.360,64

I

osółem czvnne roz.Iicz.enia

krótkoterminowe w tvm:

czasopism oraz innych publikacii
Naliczony VAT do roz|iczeniaw następnym roku

Należne środkiprojektu współfinansowanego Ze
środków mechanizmu finansowego Europejskiego
Pro gramu Gospodarczeso

opłacone z gory

rnaiatkowe

za

następny

rok

ubezpieczenia

obrotowego
199.834,56

il. ogółent czynne rozliczenia

międzyokresowe

27.457,97

892,09

III, lQęó]qm bierne rozliczenia

międzvokresowe

5.934.933,27

8.33 5.833,04

5.91,5.443,00

8.332.355,r9

przvcltodóvł

nrzvcltoclów w tvm:
Srodki inwestycyjne

Małopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013 ,,Budowa bloku
operacyjnego i przebudowa oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dr
Tytusa Chałubińskieso w Zakopanem.
Srodki projektu współfinansowanego Ze środków
mechanizmu finansowego Europejskiego Programu

-

Gospodarczego
Naleznv VAT do toz|iczenia w następnym roku

16.475,27

3.015,00

USTĘP 2.

1.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności)przychodów ze sprzedaŻy:

3.477.85

Wvszczesólnienie:
Sprzedaż usłus medvcznvch do NFZ
odpl atna sprzedaŻ usł us medvcznvch
Pozostała sprzedaŻ (czynsze ztytułu dztęrŻawy. naimu)
Przychody netto Ze sprzedaŻy towarów i materiałów
R.azem

2.

2009 r.
42.789.088.91

r.2r9.26r,09
76f .r56.r2
0.00
44.770.506.r2

W roku biezącym Zakład nie dokonał nieplanowych odpisów

2010 t.

42.475.520.24
L394.934.65
7f4.904.56
910.00
44.596.269.45
amortyzacyjnych

środków trwałych.

3.

W roku biezącym Zakład dokonał odpisow aktualizujących wartośćzapasów.

- stan odpisów aktualizujących wartośćzapasów na

- rozw|ąZanie odpisu w trakcie

Bo

33.797 ,14

roku

2.640,]5

2010
zapasy na 3l.12.2010 wynosi

2,9]7,82

- utworzony odpis aktualizujący wartośćzapasow

Stan odpisów aktualizujących

4.

W roku

34.I34.2I

bieŻącym zakonczono działaInośÓ poradni diabetologicznej.

W

roku

następnym nie planuje się zaniechantaŻadnego rodzaju działalności.

5

Rozliczenie pozycji rózniących podstawę opodatkorvania podatkiem dochodow1'rn od

osób prawnych od zysku brutto:

Rozliczenie podatku dochodowego za 2010 rok.
1

Przvchodv bilansowe

) Korekta przychodów bilansowych

48 968 606.69

Korekta przychodów o przychody bilansowe nie stanowiące
przychodów podatkowych l naliczone odsetki od należności,
r o n'u i ąz ane o dp i s y a kt ual i zuj ac e, r o n,u i ąz an e r e Z e rw y,
naliczone odsetki od lokąr nie zrealizowane na dzien bilansowy
3 394 3f0,28

a)

b)
J

4

J

Korekta przychodów o przychody nie ujęte w wyniku /
otrzymane odsetki od lokat zarachowane memoriałowo w
okresie ubiegtym,o trzymane odsetki od nalezności
zaksięsowane iako przvchód w latach ubieełych
Przychód podatkowy
Koszty bilansowe
Korekta kosztów bilansowvch

21 160,15
45 59s 446.s6
48 094 957.88
6 973 013.34

A
lJ^

ą

Korekta kosztów bilansowych o koszty nie stanowiące
kosztów uzyskania przychodów ale nie powodujące
obowiazku zanlatv nodatku

6 727 900

amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych
o h. Zvm a nv c h ni e o dot at ni e l ub s fi n ans ow ąny c h innymi

dkami
naliczone wynagrodzenia, umoluy zlecenia oraz skłądki ZUS zą
2009 rok ale nie wyptacone w terminach wynikających z
regilaminu pracy, kodeksu pracy lub UZP

1

urworzone rezerwv
koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na
dziatalnośćbieżacą
o dp i s y a ktu al i zuj ąc e n al e żno ść i o r ąz o dp i sy a ktu al i zuj ąc e
wąrtośćzapąsów

5 167 911,30

w

ierzytelnoś c i odpis ane i ako ni

e

ści q gal

śr o

ne

wpłaty na PFRoN zaliczone w koszty lecz nie zapłacone w rolrtt
oodatkowvm
Korekta kosztów bilansowych o koszty powodujące

obowiazek zanlatv nodatku

b)

0,00

451 032.38

30 178.41

I0 633.92
0"00

f45112.65

rf

kary umowne NFZ, sanepid,
wptatv na PFRON naliczone w kosztv i zanlacone
składki na rzecZ organizacji, do których przynclleżność
oodatnika nie iest obowiazkowa

c)

068 144.68

s98.6s

231, 194.00

I 320.00

inne kosztv nie wvdatkowane ną dziąlalnośćStatLltową
KoszĘ p o datkowe powo duj ące ob owiązek zapł'aĘ pod atku,
a nie uiete w wvniku finansowvm

l8 860.00

zapłacony w 20]0 r.
poprzedniepo

l8 860,00

PFRoN

ujęty w kosztach okresu

0.00

KoszĘ podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu,
a nie uiete w

d)

wyniku finansowym

wypłacone wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i umowy o
dzieto oraz optacone składki ZUS zaliczone w koszty okresu
ubiesłeso
6

Kosztv nodatkowe

7 Podstawa ooodatkowanra

Dochodv wolne od podatku przeznaczone na cele statutowe
9 Dochód do opodatkowanla
10 Podatek należnv
8

151 043.54

15r 043,54
4129t 848.08
4 303 598,48
4 039 62s"83
263 972,65
50 155

ą
ł,,.-

6.

Dane o wybranych kosztach w układzie rodzajowym w latach obrotowych:

3L12.2009 r.

31.12.2010 r.

Amofiyzacja

r.6f5.655,24

r.692.f46,43

ZuŻycie materiałów i energii

5.199.698,98

4.128.608,95

Usługi obce

8.530.462,54

1.0.352.664,57

Podatki i opłaty

443.885,6r

4r9.686,94

Wynagrodzenia

2r.596.264,69

21.9r9.320,r3

2.359.284,70

f.575.208,54

127.447.93

226.995.37

39.882.699,69

42.872.174.00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

RAZEM:

7. W

biezącym roku oddano do uzy.tku nowo wybudowany blok operacyjny, oddział

anestezjologii

i

intensywnej terapii oraz centtalną sterylizację,

co zwiększyło wartość

początkową budynku głównego szpitala o 13.224.690,34 zł. Wykonano wejściezachodnie do

budyŃu administracyjnego co zwiększlo wartośćpoczątkowąbudynku o kwotę 35.997,22

zł' Wybudowano dwa parkingi przy budynku administracji o wartości266.092,44
nowe zatoki parkingowe od strony północnej budynku głównego szpita|a

o

zt' otaz

wartości

I90.516,I] zł.

8. W roku

obrotowym jednostka nie poniosł.a Żadnych nakładów na finansowe aktyl,va

trwate.

9, w roku biezącym Zakład nie poniósł żrudnych strat ani nie osiągnął zysków
nadzvtyczajnych. W roku ubiegłym Zakład równiez nie poniósł Żadnych strat
nadzvtyczajnych,anizyskównadzvtyczajnych,

USTĘP 3
Struktura środków pienięznych do sprawozdania z przepłyvtu środków pienięznyclr:

d

,}Ę
/

A.II.15 Inne korekĘ'

Korekta błędu podstawowego:
I(orekty deklaracji ZUS zarachowanych w poprzednich okresach do kosztów
biezących zakładu
Korekta świadczeńdla NFZ za2009 rok _ weryfikacja sprawozdawczości
Razęm

B.II Nab)'cie składników rzeczowego majątku trwałego

5.563,44
648,37
4r.848.70
36.933,63

-

10. 14

Korekta o darowiznę środków trwałvch

1

.5 16,5 8

-9,634^37

Razem

10.131.882,2r

C.IX Pozostałę poz}rcj
- dotacja z
- dotacja

MF

EoG

e

na środkitrwałe księgowane na kapitał

89.000,00

PoIŚ na zakup ambulansu

276.822.05

Razem

365.822,05

USTĘP 4

1.

Przeciętne zatrudnienie (|iczba osób) w ciągu okresu obrotowego w poszczególnych

grupach zawodowych wyniosło:

Grupa zawodowa

Lękave
Farmaceuci
LNNI ZWYZSZYM
Personel średnimeclvcznv w tvm:
Pielęgniarki
Połozne
Technicv Medvczni
Personel niŻszy

Administracja
obsługa
Razem

Zatrudnienie na

ZatrurJnienie na
31.12.2009

31.12.2010

25

30

I

1

ta
IJ

11

r95,5
19,5

96
128
22

25

1A
LA

8

8

z)

21

52

50

315,5

319

r28

1

10

USTĘP 5

1.

W roku 2010 dokonano korekty wyniku finansowego zlat ubiegłych.
Ze

stawienie korekt błędu po dstawowe go przedstawia poniŻsza tab ela
korekty bieŹącego
roku

:o Wvszczesólnienie
1.
,,

3.

0,00

Nierozliczonv wynik finansowy z BO
Korektv błedu podstawoweso zwiększające straty w tym:
K'=kty d"kl**n ZIJ$. nie zarachowane w koszĘ ubiegĘch
okresów składki ZUS od wYnagrodzet,
Korekta świadczeń NFZ - weryfikacja qprawozdawczości
Korektv bledu podstawowego zwiększające zyski w Ęm:

4f.497.07
648,37
4

s.563.44

Korektv deklaracii ZUS
4.

f,

-

Osółem nieroz|iczonv wynik z lat ubiegłycbL!-2l9)

Po dniu

bilansowym

nie wystąpiły-znaczące

t.848,70
5.563.44

36.933.63

zdarzenia, które wymagałyby

uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.

3.

W trakcie roku nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości'

USTĘP 6
Nie są znane ZaI<ł'adowi Żadne inne informacje niz wymienione powyzej, których ujawnienie
mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostki.

Szpital Powiatorw
im. dr Tyt$? Chafubińśkiego
w Zakopanem
34-SO0Zakopane, ul. Kamioniec 10

tal.01g!2012021, skr, poczt. 106
NtP 73S14_54_039, REGON OOO31151o
064/100032

n'0' GŁÓ}vNY

{S1ĘGoWY

JOM u ! ft*-

t'laria

Sowińska

łm. dr T)rtusa Chałubińskiego
'ą""#ń*ńsfroĘs*"oo
ph1

ngr

Refrindroharz
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Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem

Jednostka badana

Nrl

do

dodatkowej do
sprawozdania
za 2010 r

Zestawienie zmian Wańości niematerialnych i prawnych
Lp
1

Wyszczególnienie
Wańośćpoczątkowa na początek okresu
z inwestycji
.g

2

234 689,71

zakupu
apon

0,0c

o
N
a
IZ

leasing finansowy

3
N

ulepszenia
przemieszczen ie w grupach

.9ł

Wańośćzł

aktualizacja wyceny

Razem zwiekszenia

0,00

likwidacia

o
c)

N

a

IC

E

sprzedaz
nieodpłatne przekazenie

aktualizacia wvcenv
tnne

N

4
5

Razem zmniejszenia
Wańośćpoczątkowa na koniec okresu (1+2-3)
Umorzenie na poczętek okresu
.o

cq)

n

N
O

Yq'
N
=

0,0c

234 689.71
228 557,14

amońyzacja (umorzen ie) stanowiqca koszty uzyskan ia
amortyzacja (umozenie) nie stanowiąca kosztÓw uzyskania
nieodpłatne otrzymanie
aktualizacja wyceny

3 177,21
0,00

pfemteszczenre w grupacn
Razem zwiekszenia

3 177,24

likwidacja
.o
o)

7

aN
0'

-E

sprzedaŻ
nieodpłatne przekazenie
tnne

N

Razem zmnieiszenia

I Umorzenie na koniec okresu

0,0(

231734,3t

7)

WańośćbiIansowa (4.8)

2 955,33

0.n

-1',1:,:::n:*'*'

,

^.

,larla

.''.:ł *: ad,{.{}R

. .. i]{j'lVLĄTowEG(J
ilrs.t Chalubińskiego
'\'ćaKopanem

i.\

,tTą
łr,r pęfiyląEok.are

So;+,lt'tska

Data i podpis

Zatącznik Nr 2 do informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansoweg o za 2O'10 r.

SzpitaI Powiatowy im. dr Tytusa Chałubi skiego w Zakopanem

Jednostka badana

Rzeczowe aktywa trwałe . Wartośćpoczątkowa i ich umorzenie
Odpisy

Umorzenie (amortyzacja)

Wartość ooczatkowa

WartoŚć netto

naBZ

aktualizauj
Lp

1

000

Stan brutto na

BO
J

1

,l

Grunty (w tym prawo
użytkoWania
wieczystego gruntu)
Sudynki, lokale i obiekl
nŻynierii |ądowej i

2.

1

1 102 430,00

23 741 394.1

Rozchody

Stan na BZ

Stan na BO

Zwiększenia

Przekazanie

Zmniejszenia

Stan na BZ

4

6

7

8

9

10

11

1.ł

0,00

0,00

11 102 430,00

0,00

0,0c

0,0(

13 717 296.16

0,00

37 458 690,28

4 328 130.81

59'1 075.34

0,0(

(6-1 0-1

14

1

Na BO
)

lo

15

0,0(

'1

4 919 206.1

(7:3)

na BZ (10.6)
17

1 102 430,00

32 539 484,13

18,2301.

13,'13'/c

84.07%,

20.o7,/(

w tym budynki

Urządzenia techniczne
i

maszyny

4. Srodki transportu

lnne Środki trwałe

8.

utraty

wartości

łodnej
orrzymane ze
Starostwa

r,

To

ące z tytułL

Przychody

Stopiell umorzenia w

Srodki trwałe w

)udowie
Razem Srodki trwałe

0,0(

411 208,45

1 410 227,0'l

994 099,66

384 458,5(

I 845

1

0,00

182'l 435.46

345 689,8C

19 875,44

632.43

't 376 525,73

473 531 ,32

153 893,67

1632,4

7 121 723.32

924 224,74

52 646.41

546,64

4 663 903,32

52 646.41

14 456 803,56

10 079 868.41

9 926 635.84

19 961 004.2r

45 500,0(

56 174 547.29

30 102 520.83

20 015 283,0!

66 261 785.03

12 269 075.31

1 689 069,1

0,00

365 s65,3(

0,00

54 278,84

"

1 455 870,1

625 792,5ę

751 133,17

47,630/l

45,45o/l

7 993 301,6{

6 463 501,91

72,330/o

55,2901.

0,0(

45 500,0(

21 ,840/o

20,98"1

13 903 865.6(

lg:l:iffoo

0,00

52 357 919.37

WY

SZPTTAL-Ą

Maria Sowirlska
Data i podpis

PoWIATowEGc

I

Sprawozdanie

z działalnościSzpitala

Powiatowego im.

Dr Tytusa Chałubińskiego

w

Zakopanem za okres od 1 sĘcznia do 31 grudnia 2010 roku.

I.

Charakterystyka jednostki.
Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem dział.a w oparciu o:

-

przepisy Ustawy o Zakł'adach opieki Zdrowotnej,
inne przepisy dotyczące publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

zaruądzenie

Nr 52 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 30 lipca l998r. w

sprawie

przekształcenia w Samodzielny Publiczny ZakŁad opieki Zdrowotnej,

-

Statut Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Podstawowym celem ZaĘadu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

w

zakresie

stacjonamej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej

_

finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom

uprawnionym

do tych

świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie,

za częściowąodpłatnoŚcią lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje ce|e Zakład wykonuje

zadania słuzące zachowaniu, ratowaniu' przywracaniu

i

poprawie stanu zdrowia,

które obejmujądziałania medyczne takie, jak:

-

badanie i porada lekarska,
leczenie,
badanie i terapia psychologiczna,

rehabilitacjalecznicza,
opieka nad kobietą cięŻarnąjej porodem i połogiem oraznad noworodkiem,

zapobieganie powstawaniu urazów

i

chorób poprzez dziat.ania profilaktyczne oraz

szczeprenra ochronne,

-

dziaŁania diagnostyczne i analityki medycznej,

pielęgnacja chorych,
pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
czyrlrlości z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego,
orzekanie o stanie zdrowia,

prowadzenie dział'alnoŚci profilaktyczno- oświatowej,
organizowanie i prowadzenie szkoleń medycznych i niemedycznych,

tB

,l

2

Szpital Powiatowy

w

Zakopartem

jest Samodzielnym Publicznym

Zal<Ładem

opieki

ZdrowotnejdlaktóregoorganemZaŁoiycielsk\mZaŁJadujestRadaPowiadlTatrzanskiego.
WskładZahJadllwchodząnastępującejednostkiorganizacyjne:

1)Szpitalznajdującysięwbudynkugłownymprzyul.Kamieniec10znastępującymi
komórkami organizacyj nymi

a)
b)

:

oddziaŁChorób Wewnętrznych,
oddział'Kardiologi czny zPracowniami:
- Echokardiografii,

Elektrokardiografii'

-

- HemodYnamiki,

c)oddziałChirurgicznyogólnyzPododdziałemUrologii,
oddziałAnestezjologii i Intensywnej Terapii,
cznego'
Oddziat'Intensywnego Nadzoru Kardiologi

d)
e)
0

oddział.Pediatryczny'

g)

oddział'NeonatologLczfly,

h)oddziaŁGinekologiczno-PoŁoŻniczyzŁzbąPrzyjęć,,SzkołąRodzenia
im. Stanisł avty Leszczyńskiej'

i)

oddziałChirurgii Urazowo. ortopedycznej,

j)Szpitalnyoddział.Ratunkowywrazz2podstawowymizespoŁamioraz
medyczne go,
1 specj alist y cznyrn ze społem ratownictwa

k) Blok Operacyiny ze Sterylizatornią
1) IzbaPrzyjęÓ Szpitala,
m) DziałDiagnostyki obrazowej

z pracowniami:

- Tomografii komPuterowej'

USG,

-

- RentgenodiagnostYki'

n)

Dz\aŁFizjoterapii z gabinetami:

FizYkoteraPii'

-

- HYdroteraPii,
-

KinezYteraPii,

- Masazu \eczniczego'
-

o)

Ciepłolecznictwa'

Laboratorium z Pracowniami:

Analityki Ogolnej'

-

Bakteriologii,

-

Biochemii,

- Hematologii,

- Serologii z Bankiem

Krwi,

- Immunochemii,
-

Koagulologii,

p)
q)

Apteka Szpitalna,

r)

Sekcja Higieny Szpitalnej.

Prosektorium,

2) Przychodnia Specjalistyczna znajdująca się w budynku przy u|. Kamienic

10,

Kamieniec I}b oraz Przychodnia Specjalistycznaw Czamym Dunajcu ul. Kamieniec
Dolny 55. W skład której wchodzą:

.
-

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
Poradnia Medycyny Sportowej,

PoradniaPreluksacyjna,
Poradnia Chirurgii ogólnej,
Poradnia Chirurgii Dziecięcej,

PoradniaRehabilitacyjna,
Poradnia Chorób Naczyń,

PoradniaOtolaryngologiczna,
Poradnia Ginekologiczno _PoŁoinicza,

PoradniaUrologiczna,
PoradniaKardiologiczna,
Poradnia Chorób Naczvń.

PracowniaEndoskopii.
Ambulatorium opieki CałodobowejPoZ,

PoradniaDermatologiczna,
PoradniaNeurologrczna,
PoradniaOkulistyczna,
Poradnta Zdrowia Psychicznego,

PoradniaLeczeniaUza|eŻnten,
PoradniaNeonatologtczna,

PoradnlaLeczeniaBólu,
Poradnia Onkolosiczna.

4

Poradnia LekarzaPOZ,

Gabinet Zabiegov,ry,
Punkt Szczepien,
Zespoł. Transportu Sanitarnego,

Poradnia Kardiologi czna w Czarnym Dunaj cu,
Poradnia Chirurgii Ogolnej w Czarnym Dunajcu,
Poradnia Urologiczn a w Czarnym Dunaj cu.

3)

Ponadto w skład za|<ł'adls wchodząnastępujące komórki funkcjonalne:

a)
b)
c)
d)
e)

Dziat Administracyjno- Organizacyjny,

f)

Samodzielne stanowiska pracy ds. BHP, plpoźz., bezpieczenstwa

DziaŁTechniczno- Eksploatacyjny,

Dział Finansowo- Księgowy'
Sekcja Dokumentacji Chorych, Statystyki Medycznej i Rozliczeń,
Sekcja Spraw Pracowniczych,

i

higieny

pracy, obronnych, kontroli wewnętrznej' zamówrci publicznych, obsługi
prawnej oraz Kapelan Szpitalny.

W okresie objętym sprawozdaniem funkcję dyrektora Zal<ładu pełniła Regina Tokarz.
Liczb a

łó

iek w

po szcze

gó

l

nych

o

ddzlałach prze d stawiał a

si

Oddzial

ę następuj ąco

:

Ilośćłóżek

oddział Anestezioloeii i Intęnsvwnei ooieki Mędvcznei
o ddział Ch rurei i oeólnei z pododdziałem Urologi i
o ddział Ch irureii Urazowo- ortooedvczne i i Reh abi l itac i i
o ddział Chorób Wewnękznych
oddział Pediatrvcznv
oddział Ginekologiczno- Położniczy
O ddzi at Kardio o eicznv
Oddziat Intensywneso Nadzoru Kardiologicmego
oddział Ratunkowv
Razem
i

I

6

40
35
41
.A
L+

A1

l8
I

6

221

Ponadto w oddzia|e Neonatologicznym jest 20 łóizęczek dla noworodków.

il.

Sprzedaż i pońfel zamówień.

Głównym płatnikiem usług świadczonych przez Zakład był Małopolski oddział
Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizacja płatnościza świadczone usługi następowała

^r

5

w

cenach

i

ilościachwynikających

z

podpisanego kontraktu,

w terminach miesięcznych

na podstawie wystawionych ptzez Zaktad faktur określających ilośćfaktycznie wykonanych

w danym miesiącu świadczeń.
Ponadto Zakład wykonywał usługi zdrowotne odpłatne na rzecz cudzoziemców i osób nie

posiadających dowodu ubezpieczenia oraz osiągał inne przychody, przede wszystkim

z

t5Ąułu najmu

i

dzierŻaw pomieszczeń nie zajętych na działalnoŚó leczniczą. Struktura

przychodów ze sprzedaŻv przedstawiała się następująco:
oqotem usłuqi ołatne przezNFZ
Usłuqi |ecznictwa zamknieteqo'

Usłuqi |ecznictwa ambu|atoryineqo płatne pzez
pozostałe usłuoi płatne ozezNFZ

NFZ

Usłuqi zdrowotne odpłatne

42475 520.2Ą
38770966,74
2670 077,80
1 0u 475,70

95,24%
86.94%

1 394 934.65

3,130ń

724904.56

1,630/.

910.00

0,00%

44 596 269.45

100,00%

Pozostałe usłuqi (dzieżawv itp.)

Pzychody netto ze sprzedażv towarów

i materiałów

Razem

5,99%
2,320/o

Przychody ze sprzedażly w roku 2010 spadły o 0'39 oń w stosunku do roku poprzedniego z
czego spadek przychodów z usług płatnych przez NFZ wyniósł 313 568,67 zł.Przychody z
usług zdrowotnych odpłatnych wzrosły o I4,4 oń w stosunku do wykonania za rok poprzedni'

zaŚ ptzychody

z

pozostałych usług spadły o 4,89 oń

w

stosunku do wykonania

za rok

poprzedni.

w

Szpital Powiatowy

Zakopanem

w roku 2010 udzielił 10.25| hospitalizacji. Wśród

hospitalizowanych 8.809 osób stanowili pacjenci

z

z

terenu Województwa Małopolskiego

częgo 6.325 osób pochodziło z terenu Powiatu Tatrzańskiego. Struktura pacjentow

korzystających z hospitalizacji szpitalnych zostałaprzedstawiona na poniiszych wykresach.

Pa cj
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MZakopane

l

Biały Dunajec

tr Bukowina Tatrzańska
tr KościeIisko

I

Poronin

Poradnie specjalistyczne udzieltły 66.902 porad z czego 53.855 dla mieszkańców Powiatu
Tatrzańskiego.

W Poradni Zdrowia Psychicznego było leczonych 2,293

pacjentów którym udzielono

4.646 porad.

W Poradnt

Uza|eźznień leczonych było 24I pacjentów którym udzielono łącznie 2.577

porad.

W Poradni Rehabilitacyjnej udzielono 868 porad lekarskich tj. o

17,O2 yo mniej niŻ w

2009 roku oraz wykonano 81.904 zabiegów rehabilitacyjnych tj. o 1,28 oń mniej niz w roku
poprzednim.

Pacjenci Poradni Specjalistycznych z terenu Powiatu
Tatrzańskiego w podziale na Gminy

7977

t

Zakopane
l Biały Dunajec
tr Bukowina Tatrzańska
tr KoŚcieIisko
I Poronin

30747

W 2010 roku Szpita|ny oddział Ratunkowy udzielil

19.986 porad

z

czego 49,89

oń

wszystkich porad udzielono dla mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego.
Pogotowie ratunkowe wyjeżdżnłodo wypadków i zachorowań 5.409 razy.

,5

Poniiej w układzie graftcznym przedstawiono strukturę pacjentów Szpitalnego oddziału
Ratunkowego.
Pacjenci SzpitaInego oddziału Ratunkowego

l
l

Pacjenci NFZ o Małopo|ski
Pacjenci NFZ inne województwa

tr Pacjenci nie ubezpieczeni

11882

tr Pacjenci z krajów UE

W ramach prowadzonej przez Szpital w roku 2010 całodobowej ambulatoryjnej opieki
lekarskiej

w

i

pielęgniarskiej otaz opieki wyjazdowej udzielono 3.144 porad lekarskich

zakresie ambulatoryjnym. Nie udzielono iadnych porad lekarskich

domowych,

j

ak równi eż w zakr esie ambulatoryj nej opieki pielę gniarskiej

W roku 2010 w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w zakresie wizyt

.

zreahzowano 4.56I porad

lekarskich.
Na bloku operacyjnym w 2010 roku wykonano 2.094 zabiegów operacyjnych. Największą
iloŚć zabiegów operacyjnych wykonał oddział ońopedii (1009)
poprzednim , oddział chirurgii ogólnej (63 9)

tj .

t1.

o I,7Ioń więcej niz w roku

o II ,9IYo więcej niŻ w roku ubiegłym, oddział'

ginekologiczno- połoŻntczy (436, w tym 265 cięć cesarskich) tj. o 2,59 % więcej niż w roku
2009, oddział AiIT (l0).

Ponizej przedstawiono strukturę wykonanych pIzez poszczegó|ne oddziały zabtegow
operacyjnych.

"Q
#1

Wykonane przez poszczegó|ne oddziaty szpitaIne zabiegi operacyjne

6 Chirurgia urazowo- ońopedyczna

!

Chirurgia ogó|na

tr Ginekologia
tr Cięcia cesarskie

TA|IT

Szpital w roku 2010 posiadał 22I łóŻek Szpitalnych, średnieobłozenie ł'óŻęk Szpitalnych
wyniosło 60,6 o^

z

cze4o najwyŻsze około 7I % na oddziale Kardiologicznym. Średnia

dtugoŚó pobytu chorego

826 porodów

w Szpitalu wyniosła 5 dni. W roku 2010 w Szpitalu

odebrano

z czego 819 zyrvo urodzone, 6 martwo urodzone, I zmarło. Liczba

Zgonow

w szpitalu w ciągu roku wyniosł'a266 osoby.

Na oddziale kardiologii w 2010 roku leczonych było 1.455 pacjentów, co dało 5.665
osobodni. W pracowni Hemodynamiki wykonano I.065 zabięgów kardiologicznych, w tym:

433 koronarografti, 230

z

przyczyn zawału, 234 zabiegi angioplastyki wieńcowej,

pacjentów zakwalifikowanych zostało

do

79

zabiegow kardiochirurgicznych np. bajpasy'

wszczepiono 138 rozruszników i 30 kardioweńerów.

W pracowni tomografii komputerowej wykonano 3.450 badai tj o 150 badai mniej ntŻw
2009 roku.

Z

ogołu badan 1.454 skierowanych

z

oddział'ow naszego szptta|a, I.525 z poradni

specjalistycznych,420 z innych szpitali i 51 płatnychprzez pacjenta.

Wykonano I.I22 badań USG tętnic szyjnych

i

kończyn dolnych (Dopp1er-Duplex) tj. o

303 badania mniej ntŻ w 2009 roku. Z tego 530 skierowanych

z

oddziaŁow naszego szpita|a,

559 skierowanych z poradni specjalistycznych i 33 płatnychprzez pacjenta.

Wykonano 574 badan kolonoskopowych z tego 149 w ramach leczenta zamkniętego t 425
skierowanych z poradni specjalistycznychtj. o 6,20 oń mntej

nliw

roku ubiegłym.

III.

Personel i Świadczenia socjalne.

Zatrudntenie

w 2010 roku oraz przeciętne wynagrodzenie w poszczegolnych

grupach

zawodowych przedstawia poniż sza tabęIa:

Zatrudnieni€

Grupa zawodowa

na

Zatrudnienie na Przeciętne wynagrodzenie

dzień | stycznia 20l0 dzień 31 grudnia
roku
2010 roku

Lękarze

25

30

I

I

11

IJ

195,5

19(

W tym pielęgniarki

r28

128

Połoznę

t9 \

22

f5

AA
za

3.009,28

8

8

2.069,',79

Administracja

z3

21

3.7 54.'13

)bsługa

52

50

t.838,97

315,5

319

Farmacęuci

|nnizwyżzszym
Personel średni medyczny

Iechnicy medyczni
Personel niższy

Razem

5.910,70

3.828,00
3

.071 ,45

?.141 6

Zattudntenie w trakcie2010 roku WZroSło o 3,5 etatu. W ostatnich latach wzrasta glupa

pracowników Zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tej formy zatrudntenia
korzystają już' |ekarze, ratownicy, pielęgniarki, kierowcy karetek oraz dyspozytorkt. Nalezy

równiez podkreślió' Żę w związku

z

niŻszymi kosztami zakładu zw|ązanymi

z

brakiem

pochodnych od wynagrodzen, vnrynagrodzenia personelu zatrudnionego na podstawie umów
cywilnoprawnych

Są wryŻsze

od wynagrodzen pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

i kształtują się następująco:

Grupa zawodowa

Lekarue

I1ośćpracownikow

Srednie wynagrodzenle

57

16.445,46

Ratownicy medyczni

9

4.040,00

Pielęgniarki

7

6.534,00

Kierowcy karetek

6

3.567,33

Kierowca-Ratownik

8

5.385,67

f

10

Iv.

SytuacjamajątkowaZakłada.

W roku 2010 przychody nowych środków trwałych zamknęły się kwotą 20.221.384,99

z

czego kwota 45.500'00

zł stanowi

nakłady związane

z

zŁ,

rozpoczętym projektem,

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków szpitalnych.

Wyremontowane zostały stare nawierzchnie dróg asfaltowych wokół szpita|a oraz
wybudowano dwa parkingi dla potrzeb pracowników szpitala.

W budynku

administracji

wybudowano nowe wejŚcie, zostaŁy wymienione okna oraz wykonano remont łazienki dla
pracowników admini stracj i.

Zlikwidowano równiez niezdatne do uzycia środkitrwałe o wartości początkowej
54,278,84

zł. Inwestycje w tzeczow majątek trwały obnizyŁy stopień zuŻycia

trwałego będącego

w

majątku

posiadaniu szpitala. Stopień zuzycia poszczegolnych składników

majątku trwałego napoczątek i na koniec 2010 przedstawia się następująco:

Grupa rodzajowa środków trwałych

Stopień umorzenia

Stopień umorzenia

na początek roku

na koniec roku

budynki i budowle

18,23

0

13,I3 oń

urządzenia techniczne i maszyny

84,90

%ó

20,07 yo

środkitransportu

47,63 yo

45,45 oń

pozostałe środkitrwałe

12,33

55,29

v.

0

0

Informacja doĘcząca zewnętrznych źródełfinansowania działalnoŚci
inwestycyjnej i bieżącej szpitala.

W roku 2010 zrea|izowano następujące zadania zudziałem Środków pozyskanych z dotacjt
celowych:

1.

Zakonczono rea|tzację projektu współfinansowanego

Ze Środków

mechanizmu

finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn.,,Profilaktyka i wczesne wykrywanie

wad rozwojowych

u

płodów

i

noworodków oraz zmian nowotworowych

u

dorosłych

gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego'' w ramach, którego

zakupiono ultrasonograf do wykonywania badań w kierunku wykrywania wad rozwojowych
płodu o wartoŚci 89.000 zł

10

il

2. Realizacja inwestycji pn. ,'Budowa bloku operacyjnego i przebudowa oddziału
anestezjologii

w

i

Zakopanem''

Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu

operacyjne go na |ata

2001-2013 wspótfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W roku 2010

zakonczono inwestycję.

najnowocześniejszy sprzęt

i

Nowy obiekt

zostat. wyposażony w

aparaturę medyczną otaz został oddany do użytku. Inwestycja

zamknęła się kwotą 19.407 .961,00 zł Z czego kwota dofinansowania wyniosła 10.000.000,00

zł. W wyniku przyjęcia inwestycji zwiększyła się wartośćbudynku głównego szpitala

o

13,224.690,34 zł., zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną nałącznąkwotę 4.501.887,95 zł (w

tym najistotniejsze pozycje to kolumny anestezjologiczne i jednostki zasilające na oddzia|e

AiIT pięciołóżkowe o wartości 420.900
223,260

zł, apatat RTG z ramieniem

zł ,3lampy bezcieniowe na salach operacyjnych na
C o wartości 389.000 zł, agregat wody lodowej o

wartości225.700 zł',3 e|ektrokoagulacje na salach operacyjnych na kwotę I39.O99,99 zł, 10

kardiomonitorów

||2.240,00

zł i

o

łącznej wartości 547.230,12

zł, abator - utylizator spalin w

inne) oruz urządzenia techniczne

i

pozostałe wyposażenie

o

kwocie

wartości

I.681.382,7I zł.
3. Realizacja inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego
na |ata 2007-2013 pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źrodełenergii oraz termomodernizacja

budynkow szpitalnych".

W zakresie tej inwestycji mieszczą się następujące zadania montaŻ instalacji solarnej wraz

z

rekonstrukcją dachów, montaz wymiennika geotermalnego

termomodęrnizacji budynku szpita|a. Planowany

w

oraz

dokończenie

projekcie koszt inwestycji wynosi

4.I25.837,60 zł przy dofinansowaniu w wysokości3,498.665,00 zł. Inwestycję rozpoczęto w
2010 roku azakończenie zaplanowano na koniec 2011 roku.

4. Zakuptono Ambulans Ratunkowy

- Volkswagen

Transporter na kwotę 384,458,50 zł z

czego 276'822,05 zŁ pochodziło z dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.

5. otrzymano w darowiźnie od Wielkiej orkiestry Swiątecznej Pomocy urządzenie do
screeningowego badania słuchu oTo READ o wartości9.634,37 zł.

vr.

Sytuacja finansowa i dochodowa Zakładu.

W roku 2010

Za|<ład był w dobrej sytuacji finansowej.

Wszystkie zobowiązania w roku

20|0 były regulowane terminowo. Zobowiązania bieżące zamknęły się kwotą 3.609.403,00
zŁ. Zakład na koniec 2010 roku posiada majątek obrotowy na kwotę 15'296.570,9I zł., z czego

ll

ą

I2

5.356.446,77 zł stanowią nalezności od odbiorców.

Z

ogó|nej sumy nalezności od odbiorców

kwota |09.ff3,59 zł stanowi należnościprzeterminowane. Na kwotę należnościw grupie
najstarszej na koniec 2010 roku został' utworzony odpis aktua|izl4ący w wysokości 27 .200,59

zł- Do dnia sporządzenia sprawozdania naleznościna kwotę 4.113.624,2I zŁ

zostaŁy

Lrregulowan e ptzez kontrahentów.

Strukturę bilansu po stronie aktywów i pasywów na koniec 2009 i 2010 przedstawiono na

ponizszych wykresach

Struktura majątku Szpita|a Powiatowego w Zakopanem w latach
2009-2010
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Wskaznik rentowności netto sprzeduzy w roku 2010 wyniósł 1,9 oń, co oznaQza, Że na
kaŻde |,000 zł sprzedaŻy firma osiągnęła zysk w wysokości 19 zł , zaśwskaźnik rentowności

aktywów trwałych wyniósł I,60 yo. Dla kazdego właŚciciela firmy niezwykłe znaczenie ma

wskaznik zyskownościkapitałów własnych, który oznacza jaki dochód przyniosły
właścicielowifundusze zaangaŻowane

w

przedsiębiorstwie. WskaŹnik ten

Powiatowymw Zakopanem w roku 2010 wyniósŁ I,9

w

Szpitalu

oń.

T2

IJ

Inne wskaźnikt ftnansowe potwierdzają równiez dobrą kondycję finansową szpitala,
WskaŹnik płynnościbieżącej wynosi 3,75 . co oznacza, ie szplta| z majątku obrotowego jest

w stanie ponad trzykrotnie pokryć wszystkie zobowtązania bieŻące, zaśwskażnik gotówki
wynosi f ,3 - co potwierdza bardzo wysokąpłynnośćfinansową zakładu.

Wskaznik relacji nalezności do zobowiązań vnyniosł 138,22%. WielkoŚć ta pokazuje
żrc Szptta|jest

w stanie regulowaó zobowiązantabieŻące ze środków uzyskanych z na|ezności'

WskaŹniki sprawności finansowej pokazląau ż,e zakład racjonalnie gospodaruje majątkiem
obrotowym. Wskaznik cyklu zapasów nie przekracza poziomu 3 dni , co oznacza, ze średni

czas wykorzystanta materiałów od momentu zakupu do chwili wydania na oddział nie

przehacza 3 dni. WskaŹnik rotacji nalezności pokazuje, ze średniczas finansowania
odbiorców wynosi 44 dni. Wysoka wartośćwskaŹnika spowodowana jest wysokimi
należnościamina koniec roku
ztęa|izowania niemal w 100

%o

od

Narodowego Funduszu Zdrowta. Szpital oprócz

kontraktu realizował takze świadczenia ponad ustalone przez

NFZ limity. W lutym bt. otrzymaliŚmy propozycję podpisania ugody z NFZ w
sfinansowania nadwykonań.

NFZ proponował sfinansowanie nadwykonań na

sprawie

oddziaŁach

szpitalnych w 30oń ich wartości ( jedynie świadczenia w zakresie kardiologii inwazyjnej w

I00yo)' świadczenia zręa|tzowane przez poradnie specjalistyczne
kosztochłonne

w

60yo, Świadczenia

świadczeniafizjoterapii ambulatoryjnej

w
w

w

zakresie opieki psychiatrycznej
10%o

40yo, badania

w

30% oraz

ich wartości.Ugody podpisane zostały na

IJ

5

t4

Łącznąkwotę 1.105.821,0 4 zŁ, tj. 36Yo nadv,rykonań ogółem WskaŹnik rotacji zobowiązań
wynosi 17 i oznacza, ze średniobrót zobowiązaniami wynosi 17 dni.

Nalezy podkreślić,źze Szpita| jest w dobrej kondycji finansowej

i

termin zapłaty za

zobowtązania ztytlitt, dostaw towarów i usług nie przekracza3\ dni. Równiei zobowiązania
publicznoprawne są regulowane w terminach ich wymagalności.

vI.

Podsumowanie.

Kolejny rok działalnościnaszego szpita|a pokazuje że system opieki zdrowotnej
w naszym kraju jest na dobrym poziomie a środkiuzyskiwane z kontraktów z

NFZ

w pełni

wystarczają na dziaŁalnośó biezącą a nawet na inwestowanie w poprawę jakościusług poprzęz

zakwy nowoczesnego sprzętu medycznego, remonty dostosowawcze do wymogów sanepidu
i NFZ.
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