OPINIA I RAPORT
z badania sprawozdania
finansowego
za

okres 1.01.-31.12.2009 roku

Szpital Powiatowy
im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem
Zakopane ul. Kamieniec 10

Krakow, maj2010 r.

OPINIA
NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA
Dla Zarzctdu Powiatu Tatrzariskleqo, Rady Spotecznej i Dyrekcji
Szpitala Powiatowego im. dr T. Chatubinskiego w Zakopanem
Przeprowadzilisrny badanie zalaczoneqo sprawozdania finansowego Szpitala
Powiatowego im. dr T. Chalubinskieqo w Zakopanem z siedziba w Zakopanem,
ul. Kamieniec 10 ,
na kt6re sklada sie:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2009 roku, kt6ry po stronie aktyw6w
i pasyw6w zamyka sie surna
62 815 018,57
3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy 2009 roku wykazujqcy zysk netto
w wysokosci
2 498 887,40
4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku
do 31 grudnia 2009 roku wykazujqce zwiekszenie kapitafu wlasneqo 0 kwote
3 143 456,87
5) rachunek przeptyw6w pienieznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku
do 31 grudnia 2009 roku wykazujqcy zwiekszenle stanu srodkow pienieznych
o kwote
1 906 639,00
6) dodatkowe informacje i objasnienia.

z.

z.

z.
z.

Za sporzadzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik
jednostki.
Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrazenie opinii 0 rzetelnosci, prawidlowosci
i jasnosci tego sprawozdania finansowego oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych
stanowiqcych podstawe jego sporzadzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilisrny stosownie do postanowien:
1) rozdziahi 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2002
r. Nr 76, poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu biegtego rewidenta, wydanych przez Krajowq Rade
Biegtych Rewident6w w Polsce,
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalisrny i przeprowadzilisrny w
taki spos6b, aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii 0
sprawozdaniu.
W szczeqolnosci badanie obejrnowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych
przez jednostke zasad (polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunk6w,
sprawdzenie - w przewazajace] mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w
ksieqowych, z kt6rych wynikajq Iiczby i informacje zawarte w sprawozdaniu
finansowym, jak i calosciowa ocene sprawozdania finansowego.

Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczajacej podstawy do wyrazenia
miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe obejrnujace dane
liczbowe i objasnienia slowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
maiatkowe] i finansowej badanej jednostki na dzieri 31 grudnia 2009 roku, jak tez
jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia
2009 roku,
b) sporzadzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi
w poworane] wyze] ustawie zasadami (polityka) rachunkowosci oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,
c) jest zgodne z wplywaiacymi na tresc sprawozdania finansoweqo przepisami
prawa i postanowieniami umowy - statutu jednostki.
Sprawozdanie z dzialalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy 0 rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadanego
sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne.

Biegty rewident:
rr:;Jr Janina Przytula-vvronska
nr ew. 9406

Podmiot uprawniony do badania:

Kancelaria 8iegtego Rewidenta
Janina Przytu/a - Wroriska
31-110 Krak6w, 01. B.Wstydliweso I
~r.•wld. 2486

Krakow, dnia 20 maja 2010 roku
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RAPORT
uzupelniajacy opinie
z badania sprawozdania finansowego na dzien 31.12.2009 r.
Szpitala Powiatowego im.T.Chalubinskiego
34-500 Zakopane, ul, Kamieniec 10

A.

CZltSC OGOLNA

1. INFORMACJE WSTEPNE
1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzila Kancelaria Bieglego Rewidenta
Janina Przytula-Wronska dzialalnosc gospodarcza w Krakowie ul. B.Wstydliwego 8
na podstawie urnowy z dnia 20.04.2010 r.
Podrniot badajacy jest wpisany na liste podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan
finansowych pod ill 2465 . Badanie przeprowadzono w siedzibie Firrny w dniach
5.05. -15.05.2010r.
Wyborn audytora dokonal Zarzad Powiatu Tatrzanskiego.
Badanie przeprowadzil biegly rewident: rngr Janina Przytula-Wronska ill ew. 940617127 .
Zarowno biegly rewident przeprowadzajacy badanie jak i podrniot uprawniony do badania sa
niezalezni od badanej Jednostki co potwierdzili stosownyrni oswiadczeniami,
2. Przedrniotern badania bylo sprawozdanie finansowe obejmujace :
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporzadzony na dzieri 31.12.2009 r. kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
wykazuje sume
62 815 018,57 zl
rachunek zyskow i strat za okres 1.01. - 31.12.2009 r. wykazujacy zysk
netto w kwocie
2498887,40 zl
- sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych za okres 1.01.-31.12.2009 r.
1906639,00 zl
wykazujace zwiekszenie srodkow pienieznych w kwocie
zestawienie zrnian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku
do 31.12.2009 roku wykazuj ace zwiekszenie kapitalu wlasnego 0 kwote 3 143 456,87 zl
- dodatkowe inforrnacje i wyjasnienia,
- ksiegi rachunkowe i dokurnentacja finansowo-ksiegowa za rok 2009 na podstawie, kt6rych
sprawozdanie to sporzadzono.
W rarnach zlecenia dokonalismy oceny ksiag rachunkowych w aspekcie przestrzegania
przepisow prawnych oraz zasad prawidlowej rachunkowosci.
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Przedmiotem badania nie bylo wykrycie i ujawnienie zdarzen objetych sciganiem z mocy
prawa oraz zdarzen wystepujacych poza systemem rachunkowosci,
Badanie zostalo przeprowadzone w gl6wnej mierze metoda wyrywkowa- stad, z uwagi na
ograniczenia wlasciwe kazdamu systemowi kontroli- nie jest mozliwe unikniecie ryzyka, iz
pewne nieprawidlowosci mogly zostac nie wykryte.
Sprawozdanie z dzialalnosci Szpitala zostalo przez nas sprawdzone w zakresie zgodnosci
z danymi rocznego sprawozdania finansowego.
3. Kierownik Jednostki potwierdzil na pismie kompletnosc zamkniecia ksiag rachunkowych
i ujecia w rocznym sprawozdaniu finansowym dokument6w dotyczacych badanego okresu,
a takze wykazania wszelkich zobowiazan warunkowych oraz istotnych zdarzen po dacie
bilansu mogacych miec wplyw na sprawozdanie finansowe.
4. W trakcie badania Jednostka udostepnila dane, informacje, wyjasnienia i oswiadczenia
niezbedne dla potrzeb badania sprawozdania finansowego, nie bylo ograniczenia badania.
5. Sprawozdanie finansowe za 2008 r zostalo zatwierdzone uchwala ill 272/20109
Zarzadu Powiatu Tatrzanskiego w dniu 9.06.2009 roku, oraz zlozone w Krajowym Rejestrze
Sadowym w Sadzie Rejonowym Krakow-Srodmiescie w Krakowie Wydzial XI Gospodarczy
oraz w Urzedzie Skarbowym i opublikowane w Monitorze Polskim B.
Zysk roku 2008 uchwala Rady Spolecznej 6/2009 przeznaczono na kapital zapasowy
zakladu.
6. Zakres i spos6b przeprowadzonych przeze mnie badan wynika ze sporzadzonej
i przechowywanej przez Kancelarie Bieglego Rewidenta Janina Przytula-Wronska
dokumentacji rewizyjnej z badania.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI
1. Na podstawie Decyzj i Wojewody Nowosadeckiego Zespol Opieki Zdrowotnej w
Zakopanem z dniem 28 pazdziernika 1997 roku zostal wpisany do rejestru zaklad6w opieki
zdrowotnej pod numerem 73. Zarzadzeniem ill 52 Wojewody Nowosadeckiego z dnia
30.07.1998 roku Zespol Opieki Zdrowotnej w Zakopanem zostal przeksztalcony w
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. W dniu 9.09.1999 r.
zmieniono wpis do rejestru Wojewody Malopolskiego pod numerem R-WM/0500 w miejsce
rejestru Wojewody Nowosadeckiego.
Szpital dziala na podstawie statutu zatwierdzonego zarzadzeniern ill 6/98 Wojewody
Nowosadeckiego z dnia 29.01.1998 zmieninego uchwalami Nr VIII/43/99, ill XVIII/93/00,
ill VI/30/03, ill X/54/03 Rady Powiatu Tatrzanskiego, oraz z dnia 28.11.2003 roku.
Jednolity tekst statutu zatwierdzony byl uchwala ill 6 Rady Spolecznej SP ZOZ z dnia
14.04.2003 r. ogloszony Zarzadzeniem ill 2/2004 Dyrektora SP ZOZ w Zakopanem w dniu
28.01.2004 roku.
W dniu 30.06.2004 r nastapilo przyjecie statutu w nowym brzmieniu.
Uchwala ill 16/04 w dniu 29.09.2004 r. Rada Spoleczna Szpitala Powiatowego im.Tytusa
Chalubinskiego w Zakopanem uchwalila zmiany w statucie.
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W dniu 19.11.2004 r. Rada Powiatu Tatrzanskiego zatwierdzila zmiany w statucie zakladu
uchwala ill XX/118/04.
Szpital wpisany zostal w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, XI
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000010609
w dniu 21.08.2001 r.
Rokiem obrachunkowym w badanej Jednostce jest rok kalendarzowy.
2. Fundusz podstawowy Szpitala (fundusz zalozycielski ) na dzien 31.12.2009 r.
wynosil 33 162 734,08 zl.
3. W 2009 r. Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zakopanem byla:
mgr Regina Tokarz.
p.o.Glownym Ksiegowym na dzieri 31.12.09 r. byla Pani Maria Sowinska.
4. Szpital posiadal na 31.12.2009 roku 7 osobowa Rade Spoleczna w skladzie:
Tadeusz Piszczek, Maciej Rzankowski, Wladyslaw Filar, Jerzy Toczek, Robert Klak,
Jozef Szwab, Andrzej Lassak.
5. Zasadniczym przedmiotem dzialalnosci Szpitalajest:
• badania i porady lekarskie,
• leczenie,
• badania i terapia psychologiczna,
• rehabilitacja lecznicza,
• opieka nad pracownikami,
• pielegnacja chorych,
• opieka nad niepelnosprawnymi,
• diagnostyka medyczna i orzekanie 0 stanie zdrowia.
6. Srednioroczne zatrudnienie w 2009 r. wynosilo 315 os6b .
7. Numer statystyczny w systemie REGON jest nastepujacy: 000311510.
8. Szpital jest platnikiem podatku od towar6w i uslug VAT. Numer nadany przez Urzad
Skarbowy w Zakopanem jest nastepujacy: NIP 736-14-54-039.
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III. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ.
1.Sytuacja majatkowa i finansowa oraz rentownosc jednostki.

Porownawczy bilans za lata 2008 - 2009.

AKTYWA

A. Aktvwa trwale
I. Wartosci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktvwa trwale
III. Naleznosci dluqotermlnowe
IV. Inwestvcje dfugoterminowe
V. Dfugoterminowe rozl.
rniedzvokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasv
II. Naleznosci kr6tkoterminowe
III. Inwestycje kr6tkoterminowe
1. Kr6tkoterminowe aktywa
finansowe
a) w jednostkach powiazanvch
b) w pozostalvch jednostkach
c) srodki pieniezne i inne aktywa
lpleniezne
- srodki pieniezne w kasie i na
rachunkach
- inne srodki oieniezne
- inne aktywa pieniezne
IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia
rnledzvokresowe
Razem aktywa

2009 r.
iys. 21

udzial w
sumie
bil. %

2008 r.
iys. 21

udzial w Dynamika %
sumie bil.

%

2009/2008

43912,2

69,9

34760,7

69,4

126,3

6,1
43905,5

-

10,0
34700,7

-

69,9

69,3

61,0
126,5

50,0

0,1

1,2

15313,6

30,6

123,4

0,6

18902,8

30,1

300,9

0,6

89,6

6818,2

10,9

5110,2

10,2

133,4

11 654,8

18,6

9748,2

19,5

119,6

11 654,8

18,6

9748,2

19,5

119,6

11 654,8

18,6

9748,2

19,5

119,6

11 654,8

18,6

9748,2

19,5

119,6

0,3

103,9

100%

125,4

269,5

160,3

62815,0

0,4

0,2

100%

154,3

50074,3

W roku 2009 struktura majatkowa zmienila sie nieznacznie, natomiast w bilansie obserwuje
sie wzrost sumy bilansowej 025,40 % .
Majatek obrotowy wzrosl prawie w r6wnym stopniujak majatek trwaly.
Przyrost majatku trwalego spowodowany zostal wzrostem srodkow trwalych.
W obszarze aktyw6w obrotowych najwiekszy wzrost bezwzgledny dotyczy naleznosci
i kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych-srodkow pienieznych .
Wzrost naleznosci mial pokrycie we wzroscie sprzedazy.
Po stronie pasyw6w wzrost sumy bilansowej spowodowany zostal wzrostem rezerw oraz
kapitalu wlasnego funduszu zakladu powstalego z zysku netto oraz rozliczen
miedzyokresowych,
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2009 r.

udzialw
sumie
tys. ZI
bil.%
43272,'1
68,9

PASVWA

A. Kaolta! (fundusz) wlasnv
l.Kapital (fundusz) podstawowy
II .Kapital zap- fundusz zakladu
VII. Zvsk (strata) z lat ubleqlvch
VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowiazania i rezerwy na
zobowiazania
I. Rezerwy na zobowiazania
II. Zobowiazania dtugoterminowe
III. Zobowiazania
kr6tkoterminowe
IV. Rozliczenia rniedzvokresowe
SUMA PASVWOW

2008 r.

udzialw dynamika %
sumie
tys. ZI
2009/2008
bil.%
40 128,6 80,1
107,8

33 162,7
7 100,4

52,8
11,3

32963,1
4 186,3

65,8
8,4

100,6
169,6

510,1
2498,9

0,8
4,0

65,1
2 914,1

0,1
5,8

783,6
85,7

19542,9

31,1

9945,7

19,9

196,5

9 112,9

14,5

5707,4

11,4

159,7

4495,1

7,2

4235,3

8,5

106,1

5934,9

9,4
100%

-

1978,3

100%

125,4

62815,0

3,0

50074,3

Rachunek zysk6w i strat za lata 2008 - 2009
w cenach rzeczywistych

Rachunek zysk6w i strat
Przychody ze sprzedazy i
,
. .
zrownane z mrru
B Koszty dzlatalnoscl operacvine]
C Zvsk (strata) ze sprzedazv
Pozostale przychody
D
operacvine
E Pozostale koszty operacyjne
Zysk (strata) na dzialalnosci
F
operacyjnej
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I Zysk (strata) brutto na
dzialalnosci gospodarczejj
J Zyski nadzwyczajne
K Straty nadzwvczaine
L Zysk (strata) brutto
Obowiqzkowe obciazenia
M
Iwyniku finansowego
N Zvsk (strata) netto

A

2009 r.

2008 r.

tys. zl

tys. zl

dynamika
%
200912008
2008=100%

44770,5

42791,4

104,6

39882,7
4887,8

37220,8
5570,6

107,2
87,7

5959,6

844,6

705,6

8694,5

3703,4

234,8

2 152,9

2 711,8

79,4

402,6
6,5

246,1
10,7

163,6
60,7

2549,0

2947,2

86,5

2549,0

2947,2

86,5

50,1

33,1

151,4

2498,9 ... 2914,1

85,7

zmiana
200912008
2008=100%

W obszarze rachunku zysk6w i strat zwraca uwage duza dynamika koszt6w operacyjnych,
. przychod6w ze sprzedazy oraz przychod6w i koszt6w pozostalych operacyjnych.
7

Wynik finasowy za 2009 rok jest dodatni juz na poziomie zysku ze sprzedazy.
Relacja dynamiki: zysk- sprzedaz- koszty zostala znieksztalcona- odwr6cona.
Dynamika koszt6w wyprzedza nie prawidlowo dynamike sprzedazy , a ta z kolei
dynamike zysku netto .
Szpital osiagnal w 2009 roku strate na pozostalej dzialalnosci t.j, z pozostalych przychod6w
i koszt6w operacyjnych i zysk na dzialalnosci finansowej.
2.Analiza wskaznikowa.

PODSTAWOWE WSKAZNIKI EKONOMICZNE DLA OCENY FIRMY
Wskazniki plynnosci
Wskaznik plynnosci natychmiastowej

jedn.

inwestycje kr6tkoter.lzobowiqzania kr6tkoter- zob powyzej 12
m-cv - kredvtv-ZFSS

2009 r.

2008 r.

krotnosc

2,9

3,7

krotnosc

4,6

5,7

krotnosc

4,6

5,6

Jedn.

2009 r.

2008 r.

krotnosc

0,83

0,91

dni

2,6

3

dni

46

40

dni

16,6

18

2009 r.

2008 r.

5,6
5,8

6,8
7,3

Wskaznik biezace] pfynnosci finansowej
aktywa obrotowe- naletn.pow.12 m-cy- RM /
zobowiazania kr6tkoterminowe- kredyty-ZFSS

Wskaznik plynncsct -szybki
(aktywa obrotowe-zapasy- RMK) / (zobowlazania
kr6tkoterminowe- zobow. pow.12 m-e- kredvty-ZFSS)

Obrotowose i wsk.finansowania
Trwal6sc struktury finansowania
kapitaly wlasne+ rezerwy+ zob.dlug+ zob.kr z tyt.dostaw

Ipowvze] 12 m-cy/aktywa oqolem
Cykl obrotu zapasami

sredni stan zaoas6w*365/koszt wt. produkt6w i towarow

Cykl naloznoscl kr6tkoterminowych
srednl stan naleznosci z tyt, dostawi uslug*365/przychody ze
sprzedazy

Cykl zobowlazari kr6tkoterminowych
srednt stan zobowiazan z tyt.dostaw i ustug*365 Ikoszt wt.
sprzedanych produktow i towar6w

Wskazniki rentownoscl
Rentownosc sprzedazy netto

Jedn.

zysk(strata) netto / przychody ze sprzedazy x 100%

Rentownosc kapltalu wlasnego

%
%

zvsktstrata) netto / kapital wlasny x 100%

Wskazniki rentownosci w 2009 roku utrzymuja wysoki poziom, chociaz sa nieco
nizsze niz w roku 2008.
Wskazniki plynnosci ksztaltuja sie na dobrym, wysokim poziomie, Szpital nie powinien
miec problem6w ze splata zobowiazan,
We wskaznikach efektywnosci gospodarowania majatkiem obserwujemy wydluzenie
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cyklu inkasa naleznosci oraz obnizenie cyklu obrotu zapasami i cyklu splaty zobowiazan.
Obnizeniu ulegl wskaznik obrazujacy trwalosc struktury finansowania.
Z analizy wynika, ze Szpital utrzymal swoja sytuacje finansowa w por6wnaniu
do 2008 roku. Stad wniosek, ze kondycja majatkowa i finansowa Szpitala jest stabilna.
Wyniki badania sprawozdania finansowego nie wskazuja na fakty mogace stanowic
ewentualne zagrozenie dla kontynuacji przez Jednostke dzialalnosci w roku nastepnym po
badanym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania badz istotnego ograniczenia
przez nia dotychczasowego zakresu dzialania,

B. CZltSC SZCZEGOLOWA
1. System rachunkowosci
1. Szpital posiada Polityke Rachunkowosci zatwierdzona przez Dyrektora.
2. Polityka Rachunkowosci stosowana przez badana Jednostke zawiera:
- wykaz kont ksiegi glownej,
- wykaz kont ksiag pomocniczych,
- og61ny komentarz ksiegowan na poszczeg61nych kontach.
- zasady wyceny majatku,
Niekt6re zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w wymagaja szczegolowych unormowan, np.
zasady wyceny naleznosci w kwestii tworzenia odpis6w aktualizujacych i naliczania odsetek
zasady wyceny zobowiazan dlugoterminowych.
3. Ksiegi rachunkowe prowadzone sa technika komputerowa - System Finansowo-ksiegowy
"Symfonia" firmy Matrix. Ewidencja materialow i place prowadzone sa w odrebnych
systemach informatycznych.
4. Urzadzenia ksiegowe analityczne i syntetyczne (wydruki komputerowe) daja mozliwosc
uzyskania szczegolowosci dla celow sprawozdawczych. lednostka nie posiada dokumentacji
technologicznej systemu przetwarzania danych, 0 kt6rej mowa w ustawie 0 rachunkowosci.
Oceniajac przyjete i stosowane formy rachunkowosci w lednostce stwierdzamy, ze
umozliwiaja one rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majatkowej i finansowej, wyniku
finansowego oraz rentownosci lednostki.
5. Dane na poczatek okresu zawarte w bilansie za okres 1.01.- 31.12.2009 r. wynikaja
z bilansu na 31.12.2008 r. Zasada ciaglosci bi1ansowej zostala zachowana.
6. Rachunek zysk6w i strat za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 zostal sporzadzony w wersji
por6wnawczej.
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7. Biegly rewident na podstawie przeprowadzonego badania - nie stwierdzil istotnego faktu
wskazujacego na to, ze badana Jednostka nie stosuje podstawowych zasad rachunkowosci tj.:
- zasady kontynuacj i dzialania,
- zasady ciaglosci,
- zasady memorialu,
- zasady ostroznej wyceny,
- zasady wspolmiernosci.

II. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnetrznej.
1. Istniejacy w Szpitalu system kontroli wewnetrznej oparty jest przede wszystkim na
kontroli funkcjonalnej wynikajacej z podzialu funkcji. Kontrola ta jest w zasadzie prawidlowo
wykonywana mimo ograniczenia wynikajacego z malej liczby zatrudnionych na stanowiskach
funkcyjnych.
Dokumenty ksiegowe nosza znamiona tr6jstopniowej kontroli funkcjonalnej.
2. Zastosowane metody badania nie wykazaly wymagajacych ujecia w Raporcie
nieprawidlowosci w zakresie nadzoru kierownictwa Jednostki nad j ej dzialalnoscia,
3. Odpowiedzialnosc za wykonywanie obowiazkow w zakresie rachunkowosci ponosil
w roku obrachunkowym - Glowny Ksiegowy,
4. Szpital posiada opracowana instrukcje inwentaryzacyjna, oraz instrukcje obiegu
dokument6w.
5. Inwentaryzacja na dzien bilansowy objeto:
- srodki pieniezne w kasie, spis z natury,
- zapasy materialow - spis z natury,
- inwentaryzacja sald naleznosci i zobowiazan w ramach wzajemnych potwierdzen,
- inwentaryzacja srodkow pienieznych na rachunkach bankowych poprzez
potwierdzenie sald,
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III.

Kompletnosc, rzetelnosc, prawid1owosc aktyw6w.

A. AKTYWA TRWALE

43 912 242,55 zl

1. Wartosci niematerialne i prawne.
6132,57 zl
Udzial procentowy w sumie bilansowej
0%
Obejmuja inne wartosci niematerialne i prawne - licencje na oprogramowania komputerowe
wycenione w wartosci nabycia pomniejszonej 0 umorzenie.
Wartosci niematerialne i prawne zostaly prawidlowo zaprezentowane w sprawozdaniu
finansowym.
2. Rzeczowe aktywa trwale
Udzial procentowy w sumie bilansowej
w tym: Srodki trwale:
- grunty
- budynki, lokale i obiekty
- urzadzenia techniczne i maszyny
- srodki transportu
- inne srodki trwale
Srodki trwa1e w budowie:

43905471,98 zl
69,9 %
33 825 603,57 zl
11 102430,00 zl
19413 263,31 zl
65 518,59 zl
520 568,34 zl
2 723 823,33 zl
10 079 868,41 zl

Badaniem objeto ewidencje analityczna i syntetyczna skladnikow rzeczowych aktyw6w
trwalych, ruch srodkow trwalych w 2009 roku, plan amortyzacji i zastosowane stawki
amortyzacyjne oraz wycene nabytych srodkow trwalych.
Srodki trwale wyceniono w cenach nabycia pornniejszonych 0 odpisy umorzeniowe. Srodki
trwale 0 wartosci powyzej 3 500 zl umarzane sa w oparciu 0 przyjety plan amortyzacji
wedlug stawek wynikajacych z Ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych z dnia
17.02.92 r.
Zmiany wartosci poczatkowej oraz dotychczasowego umorzenia srodkow trwalych
przedstawiono prawidlowo w dodatkowych informacjach i objasnieniach.
Ruch srodkow trwalych zostal prawidlowo udokumentowany.
Srodki trwale w budowie to niezakonczone zadanie inwestycyjne p.n.budowa bloku
operacyjnego i.in. wspolfinansowane srodkami unijnymi.
Wykazane w sprawozdaniu finansowym rzeczowe aktywa trwale zostaly przedstawione
w bilansie w spos6b prawidlowy,
3. Naleznosci dlugoterminowe - nie wystepuja

4. Inwestycje dlugoterminowe

638,00 zl

Udzial w sumie bilansowej
0 %
S~ to udzialy w Zakopianskiej Spoldzielni Mieszkaniowej wycenione w cenie nabycia.
5. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe- nie wystepuja
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B. AKTYWA OBROTOWE

18902776,02 zl

1. Zapasy
Udzial w sumie bilansowej

269 509,96 zl
0,4 %

Sa to zapasy materialow medycznych, lek6w i innych wycenionch w rzeczywistych cenach
zakupu, potwierdzone spisem z natury na dzien bilansowy.
Na materialy bez obrotu przez okres wiekszy niz rok dokonano 100 % odpisu aktualizujacego
w wysokosci 33 797,14 zlotych,
Pozycja bilansowa prawidlowa,

2. Naleznosci krotkorerminowe
6 818 162,13 zl
Udzial w sumie bilansowej
10,9 %
wtym:
- naleznosci z tytulu dostaw i uslug (brutto) od pozostalych jednostek
o okresie splaty do 12 miesiecy
6 553 518,61 zl
- odpis aktualizujacy naleznosci z tytulu uslug
(47534,25 zl)
- naleznosci z tyt. dostaw i uslug netto
6505 984,36 zl
- naleznosci z tyt.podatkow.cel.ubezpieczeri
2 295,00 zl
- inne naleznosci
309 882,77 zl
Badaniem objeto ewidencje syntetyczna i analityczna z uwzglednieniem okres6w powstania
naleznosci, wycene naleznosci.

Naleznosci z Mulu dostaw i uslug od pozostalych jednostek zostaly zinwentaryzowane
wedlug stanu na dzien bilansowy, kontrahenci potwierdzili 98,8 % stanu naleznosci.
Struktura czasowa naleznosci z tytulu dostaw i uslug przedstawia sie nastepujaco:
- w przedziale czasowym do 1 miesiaca
98,9 % ogolu naleznosci
- w przedziale
"
od 1-2 miesiecy
0,3""
- w przedziale
od 2-6 m.-cy
0,1 % "
"
- w przedziale
"
od 6-12 m.-cy
0,1% "
"
- w przedziale
"
powyzej 1 roku
0,6%
Naleznosci w przedziale czasowym 6-12 miesiecy oraz powyzej 1 roku objeto w 100 %
aktualizacja wyceny .
W sumie odpis aktualizujacy naleznosci z tyt.dostaw i uslug wynosi 47 534,25 zlotych.
Do dnia badania splynelo 94,3% naleznosci tj. 6 175 833,98 zlotych.
Naleznosci z tyt.podatk6w - jest to nadplata podatku dochodowego CiT 8 za 2009 r.
Inne nalemosci - na saldo skladaja sie naleznosci z tytulu pozyczek mieszkaniowych oraz
rozrachunki z pracownikami .Na naleznosci watpliwe utworzono 100 % odpis aktualizujacy
w wysokosci 1 300,- zlotych,
Naleznosci wyceniono do bilansu w prawidlowej wysokosci.
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3. Inwestycje krotkoterminowe
11 654 846,70 zl
Udzial w sumie bilansowej
18,6 %
S~ to kr6tkoterminowe aktywa finansowe-srodki pieniezne.
Stan got6wki w kasie wykazany w wartosci nominalnej jest zgodny ze spisem z natury
dokonanym wedlug stanu na dzien 31.12.2009 r.
Stan srodkow pienieznych na rachunkach bankowych jest zgodny z wyciagami bankowymi,
zostal potwierdzony przez banki w ramach potwierdzenia saId na 31.12.2009 r.

4. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

160257,23 zl
Udzial w sumie bilansowej
0,2 %
Na wartosc rozliczeri miedzyokresowych skladaja sie koszty ubezpieczen poniesione
jednorazowo w roku badanym , a dotyczace innych okres6w, takze odsetki niezapadle
na dzien bilansowy od Iokat i VAT do rozliczenia w nastepnym miesiacu .
Pozycja bilansowa prawidlowa,

IV. Kompletnosc, rzetelnosc, prawidlowosc pasywow.

A. KAPITAL WLASNY
Udzial w sumie bilansowej
wtym:
- fundusz podstawowy
- kapital zapasowy
pozostale kapitaly rezerwowe
- wynik finansowy netto z Iat ubieglych (strata)
- wynik finansowy roku obrotowego

43 272 093,28 zl
68,9 %
33 162734,08 zl
7 100431,63 zl
0,00 zl
510 040,17 zl
2498 887,40 zl

Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, wypis z krajowego rejestru sadowego oraz uchwaly
zatwierdzajace roczne sprawozdanie finansowe i podzial wyniku.
Fundusz podstawowy - fundusz zaloZycielski
32 963 090,88 zl
Stan na poczatek okresu
199643,20 zl
Zwiekszenia: otrzymane dotacje i darowizny- zakupy srodkow trwalych
33162734,08 zl
Stan na koniec okresu
Fundusz zakladu
4 186369,40 zl
Stan na poczatek okresu
2914062,23 zl
Zwiekszenia - zysk roku 2008
7 100431,63 zl
Stan na koniec okresu
Wynik z Iat ubieglYch
65 113,90 zl
Stan na poczatek okresu zysk
zwiekszenia - blad podstawowy Ikorekta naliczen ZUS,sprzedazy Iat
444 926,27 zl
poprzednich,umorzenie pozyczki/
510040,17 zl
Stan na koniec okresu
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Zysk netto roku obrotowego
Wynika z prawidlowo sporzadzonego rachunku zyskow i strat.

2498887,40 zl

Kapital wlasny wykazano w sprawozdaniu finansowym w sposob prawidlowy,

B. ZOBOWI1\ZANIA I REZERWY

19 542 925,29 zl

1. Rezerwy na zobowiazania
Udzial procentowy w sumie bilansowej

9 112 937,44 zl
14,5 %

Rezerwy zostaly utworzone na zobowiazania z tytulu swiadczen pracowniczych- odprawy
emerytalne i nagrody jubiIeuszowe metoda aktuarialna oraz na wynagrodzenia pracownicze
swiadczenia uslug medycznych i remont Iaboratorium.
Pozycja bilansowa realna.

2. Zobowiqzania dlugoterminowe - nie wystepuja

3. Zobowiazania krotkoterminowe
Udzial procentowy w sumie bilansowej
z tego:
Zobowiazania krotkoterminowe wobec pozostalychjednostek
Obejmuja:
- kredyty i pozyczki
zobowiazania z tyt.dostaw i uslug
zobowiazania z tyt. podatkow.cel.ubezpieczen spolecznych
zobowiazania z tytulu wynagrodzen
inne zobowiazania
Fundusze specjalne
Badaniem objeto ewidencje analityczna i syntetyczna, potwierdzenia saId,
do dnia badania, deklaracje podatkowe.

4 495 054,58 zl
7,2 %
4 028 860,52 zl
0,00 zl
1 649 726,40 zl
964 255,55 zl
854 275,89 zl
560 602,68 zl
466 194,06 zl
wycene, zaplaty

Zobowiazania z tyt. dostaw i uslug dotycza zobowiazan krajowych, wycenionych w wartosci
nominaInej. Zobowiazania zostaly zinwentaryzowane na dzien bilansowy, potwierdzenia saId
splynely w 48,8 % t.j. na wartosc 804 629,60 zlotych.
Z kwoty zobowiazan na dzien bilansowy 100 % to zobowiazania terminowe.
Do czasu badania zaplacono 97,9 % zobowiazan bilansowych t.j. kwote 1 615 451,65z10tych.
Zobowiazania z tyt. podatk6w, cel i ubezpieczen spolecznych obejmuja zobowiazanie z tyt.
podatku VAT- deklaracje za m-e XI1.09 , zobowiazanie z tyt. podatku dochodowego od osob
fizycznych -deklaracja PIT-4 za m-e XI1.2009 rok i CZltSC I .10, zobowiazanie z tyt.
ubezpieczen spolecznych -deklaracja DRA za XI1.09 i CZltSC za 1.10, PFRON za XI1.09.
Do dnia badania saldo uregulowano w calosci.
" ...
Zobowiazania z tyt.wvnagrodzen - obejmuja listy plac z umowy 0 prace za m-ce XI1.09
wyplacone w I.1 O.
.
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Inne zobowiazania krotkoterminowe obejmuja pobrane wadia na przetargi,
zabezpieczenia umow,
Saldo zobowiazan krotkoterminowych uznaje sie w granicach istotnosci za realne.
Fundusze specj alne
466 194,06 zl
0,7 %
Udzial w sumie bilansowej
Na mocy porozumienia ze Zwiazkami Zawodowymi nie dokonuje sie odpisow w ciezar
kosztow.
Wykorzystanie funduszu dotyczylo zapornog, wczasow pod grusza, bonow towarowych.
Saldo prawidlowe.

5934933,27 zl
2. Rozliczenia miedzyokresowe
9,4 %
Udzial w sumie bilansowej
Obejmuja otrzymane dotacje na inwestycje do rozliczenia w nastepnym okresie.
Pozycja prawidlowa.

v. Rachunek zyskow i strat - wynik finansowy (wariant porownawczy).
PRZYCHODY I ZYSKI
A. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi.
1. Przychody ze sprzedazy produktow
2. Zmiana stanu produktow
B.
1.
2.
3.

Pozostale przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefin.aktywow trwalych
Dotacje
Inne przychody operacyjne-rozwiazanie rezerw na naleznosci,
swiadczenia pracownicze, darowizny, zwrot kosztow sadowych,

44 770 506,12 zl
44770506,12 zl
0,00 zl
5 959 593,35 zl
100,00 zl
565 552,67 zl
5 393 940,68 zl
402 576,31 zl
0,00 zl
397716,89 zl
0,00 zl
0,00 zl
4859,42 zl

C. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udzialy w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartosci inwestycji
5. Inne

0,00 zl

D. Zyski nadzwyczajne

51132675,78 zl

Ei Ogolem przychody A+B+C+D

Badaniem objeto ewidencje ksiegowa, faktury sprzedazy, oraz zamowienia kontrahentow,
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KOSZTY I STRATY

A. Koszty dzialalnosci operacyjnej
1. Koszty wg rodzaju

39 882 699,69 zl
39 882 699,69 zl

B. Pozostale koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
2. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych
3. rune koszty operacyjne-rezerwy na zobowiazania,
odpisy aktualizujace naleznosci i zapasy

8694479,55 zl
0,00 zl
0,00 zl
8694479,55 zl

6495,14 zl
6040,39 zl
0,00 zl
0,00 zl
454,75 zl

C. Koszty finansowe
1. Odsetki
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartosci inwestycji
4. rune

0,00 zl

D. Straty nadzwyczajne

48583 674,38 zl

E. Og61em A+B+C+D

Badaniem objeto wybrane pozycje kosztow w zakresie ich udokumentowania, klasyfikacji
i rozliczania.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

51 132675,78 zl
48583 674,38 zl
2 549 001,40 zl
50 114,00 zl
0,00 zl
2 498 887,40 zl

Przychody i zyski
Koszty i straty
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Pozostale obowiazkowe zwiekszenia straty
Zysk netto

Przeprowadzone badanie wykazalo, ze:
- przychody oraz koszty ich uzyskania zostaly ustalone w prawidlowej wysokosci,
- wielkosci przychodow i koszt6w sa ujete kompletnie,
- przyjete zasady wyceny skladnikow rnajatkowych oraz metody rozliczen kosztow
stosowane byly bez zmian przez caly okres sprawozdawczy,
- operacje gospodarcze zaliczone zostaly do wlasciwego okresu objetego badaniem.
Podatek dochodowy od os6b prawnych.
Roznice porniedzy kosztami i przychodami bilansowymi a kosztami i przychodami
podatkowymi dokladnie om6wione zostaly w dodatkowych informacjach i objasnieniach.'
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VI. Prawidlowosc i rzetelnosc pozostalvch sprawozdan.
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera opis przyjetych zasad (polityki)
rachunkowosci, w tym metod wyceny i sporzadzenia sprawozdania finansowego, w zakresie
w jakim ustawa 0 rachunkowosci pozostawia Jednostce prawo wyboru. Wprowadzenie do
sprawozdania finansowego sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48 ust. 1 oraz zalacznikiem ill
1 ustawy 0 z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci.
2. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
Zestawienie zmian w kapitale wlasnym sporzadzone zostalo zgodnie z art. 48a ust. 1 oraz
zalacznikiemb ill 1 Ustawy 0 rachunkowosci z dnia 24 wrzesnia 1994 roku.
3. Rachunek przeplywow pienieznych
Rachunek przeplyw6w pienieznych sporzadzony zostal zgodnie z art. 48b ust. 1 i 3 oraz
zalacznikiern ill 1 do ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci,
4. Dodatkowe informacje i objasnienia
Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego zawieraja informacje do
pozycji bilansu, rachunku zysk6w i strat, zestawienia zmian w kapitale wlasnym i rachunku
przeplyw6w pienieznych oraz proponowany podzial zysku, podstawowe informacje dotyczace
pracownik6w i organ6w Jednostki, inne istotne informacj e dla zrozumienia sprawozdania
finansowego. Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego sporzadzone
zostalo zgodnie z art. 48 ust. 2 oraz zalacznikiem ill 7 ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0
rachunkowosci.
5. Sprawozdanie z dzialalnosci .
Sprawozdanie z dzialalnosci w 2009 roku sporzadzone zostalo stosownie do wymog6w
okreslonych wart. 49 ustawy 0 rachunkowosci. Prezentowane w nim dane finansowe
pochodzace ze zbadanego sprawozdania finansowego, sa z nim zgodne.

VII. Zobowiazania warunkowe.
Wedhig oswiadczenia Dyrektora nie wystepuja.Wedlug bieglego mega wystapic
zobowiazania warunkowe dodyczace odsetek od splaty zobowiazan po terminie.

VIII. Zdarzenia po dade bilansu.
Wedlug oswiadczenia Dyrektora Szpitala nie wystapily zdarzenia - po dacie bilansu 
wplywajace na wynik finansowy, zobowiazania lub naleznosci roku 2009.
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IX. Ustalenia koncowe.
Niniejszy Raport zawiera 18 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych.
Integralna czesc Raportu stanowia zalaczniki:
1. Bilans sporzadzony na dzien 31.12.2009 r.
2. Rachunek zysk6w i strat za okres 1.01.09.- 31.12.2009 r
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
4. Dodatkowe informacje i objasnienia
5. Rachunek przeplywow pienieznych za okres badany.
6. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres badany.

Podmiot uprawniony do badania :

Biegly rewident:
mgr Janina Przytula-Wronska
ill ew. 9406

v'\

Kancelaria Biegiego Rewidenta

~

Janina Przytu/a - WrofJska
31-710 Krak6w, uf. B.Wstydliwego 8
Nr. ewid. 2465

Krakow, dnia 20.05.2010 r.

UI
BIEGtffi
<'WIDENT
..
Nr. .•'•.I.;.Y d • 940617127
mgr Janirl(]
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!uk! - WronskCr

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

BILANS sporzadzony na dzleri 31.12.2009 r. (w zl)
Stan na dzien zarnkniecla ksiag
rachunkowych

Stan na dZien zarnkntecla ksiag
rachunkowych
AKTYWA

AKTYWA
roku biezacego

A. Aktywa trwale

43912242,55

I. Wartosci niematerialne i prawne

6132,57

roku poprzedniego

roku bieiacego

18 902 776,02

15313658,34

I. Zapasy

269509,96

300946,31

1. Malerialy

269509.96

300946,31

6818162,13

5110160,92

6818162,13

5110160,92

34 760 664,83 B. Aktywa obrotowe
9996,07

1. Koszly zakonczonych prac rozwojowych
2. Wartost firmy

roku poprzedniego

2. P61produkly i produkcja w loku

3. Inne wartosci niematerialne i prawne

6132,57

9996,07

4. Zaliczki na wrtoscl niemalerialne i prawne
II. Rzeczowy aktywa trwale

1. Srodki lrwale
a) grunly (w tym prawo wieczyslego grunlu)
b) budynki, lokaJei obiekty lnzynlerf ladowe] I
wodnej

3. Produkly golowe
4. Towary

43 905 471,98

34 700 668,76

5. Zaliczki na doslawy

33 825 603,57

34487668,76

II. Naleznoscl krotkoterminowe

11 102430,00

11 102 430,00

1. Naleznosci od jednoslek powiazanych

19413263,31

20004338,63

a) z ly!. doslaw I uslug 0 okresie splaty

65518,59

78522,36

d) srodki transportu

520568,34

643064,57

e) inne srodki lrwale

2723823,33

2659313,20

2. Naleznosci od pozoslalych jednoslek

10 079 868,41

213000,00

a) z tyt, doslaw i uslug 0 okresie splaty

c) urzaczenia techniczne I maszyny

2. Srodkl lrwale w budowle
3. Zaliczki na srodki lrwale w budowie

- do 12 miesiecy

- powyze] 12 mlesiecy

- do 12 miesiecy

III. Naleznosci dlugoterminowe

6505984,36

4793494,86

6505 984,36

4793494,86

- powyze] 12 miesiecy
b) z lytulu podatk6w, dotacji, eel, ubezpieczen
sooleczn ch i zdrowolnvch oraz innvch swiadczen

1. Od jednostek powiazanych
2. Od jednostek pozostalych

c) inne

IV. Inweslycje dlugoterminowe

638,00

50000,00

2295,00

8,95

309882,77

316657,11

d) dochodzone na drodze sadowej

1. Nieruchomscl

III. Inweslycje kr6tkoterminowe

11 654846,70

9748207,70

2. Wartosci niemalerialne i prawne

1. Kr6lkolerminowe aklywa finansowe

11 654846,70

9748207,70

3. Dlugolerminowe aklywa finansowe

638,00

50000,00

0,00

50000,00

udzialy lub akcje

0,00

50000,00

Inne papiery wartosoowe

a) w jednoslkach powlazanych
udzialy lub akc]e
Inne papiery wartosclowe

a) w jednoslkach powiazanych
I

udzielone pozyczki

udzielone pOZyczki

Inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

inne dtugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednoslkach

b) w pozoslalych jednostkach

638,00

udzialy lub akcje

0,00

638,00

udzialy lub akcje
inne paplery wartosdowe

inne papiery wartosciowe

udzielone pozyczkl

udzielone pozyczki

inne krotkotermlnows aktywa finansowe
c) srodki pienlezne w kasie i inne aklywa

inne dfugolerminowe aktywa finansowe

Ini~ni~7n~

4. Inne inwestycje dlugolerminowe

srodkl pieniezne w kasie i na rachunkach

V. D1ugoterminowe rozliczenia

0,00

1. Aktywa z tylulu odroczonego podalku
dochodowego
2. Inne rozllczenia miedzyokresowe

0,00

11654846,70

9748207,70

11 654 846,70

9748207,70

160257,23

154343,41

62815018,57

50074323,17

inne srodki pleniezne
Inne aktywa pieniezne

2. Inne inwestycje kr6lkolerminowe
IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia
mledzyokresowe

Aktywa razem
-

p.o, Q6wnego Ksi~wego
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Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chafubiriskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

BILANS sporzadzony na dzieri 31.12.2009 r. (w zJ)
Stan na dzien zarnknlecla ksiag
rachunkowych

Stan na dzleri zarnknlecla ksiag
rachunkowych
PASYWA

PASYWA
roku biezacego

A. Kapital (fundusz) wlasny
I. Kapital (fundusz) zatozyclelskt

43 272 093,28

40128636,41

33 162 734,08

32963 090,88

II. Nalei-ne wplaty na kapital podstawowy
(wlelkose ujemna)

III. Zobowlazanla krotkoterminowe
1. Wobec jednostek powiqzanych

roku poprzedniego

4495054,58

4235343,06

0,00

518,50

0,00

518,50

4028860,52

3398158,99

0,00

759987,00

1649726,40

1977890,50

1649726,40

1977 890,50

964255,55

453385,45

a) z tyt. dostaw i uslug, ookresie
wymagalnosci:

III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna)

- do 12 miesiecy
7100431,63

IV. Kapital (fundusz) zakladu

4186369,40

V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

- powyi.ej 12 miesiecy
b) Inne

VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe

2. Wobec pozostalych jednostek

VII. Zysk (strata) z lat ubieglych

510040,17

VIII. Zysk (strata) netto

2498887,40

65113,90

a) kredyty i pozyczkl

b) z tytulu emisji dfuznych paplerow
2914062,23
wartosciowvch

IX. Odpis z zysku netto w ci'lgu roku
obrotoweao (wielkosc uiemnal
B. zobowtazanta i rezerwy na zobowiazanla

roku biezacego

roku poprzedniego

c) inne zobowiqzania finansowe
19 542 925,29

I. Rezerwy na zobowlazanla

9112937,44

1. Rezerwa z tytulu odroezonegopodatku
dochcdoweoo
2. Rezerwa na swiadezeniaemery/alne i
odobne
dlugoterminowa

krotkotermlnowa
3. Pozostale rezerwy

d) z tyt. dostaw i uslug, ookresie
9945686,76
wymaqalnoscl;
5707316,26

- powyi.ej 12 miesieey
2750876,83

2624813,21

e) zaliezki otrzymane na dostawy

2561625,36

2526789,30

f) zobowiazanla wekslowe

189251,47

98023,91

6362060,61

3082503,05

dlugoterminowa
kr6tkoterminowa

- do 12 miesieey

6362060,61

3082503,05

0,00

0,00

II. Zobowlazania dtugoterminowe
1. Wobec jednostek powiqzanych

g) z tyt. podatk6w, eel ubezpieczen i innyeh
swiadczen
h) z tyt. wynagrodzen

854275,89

75935,83

I) inne

560602,68

130960,21

466194,06

836665,57

5934933,27

3027,44

5934933,27

3027,44

5934933,27

3027,44

62815018,57

50074323,17

3. Fundusze speejalne
IV. Rozliczenia

mi~dzyokresowe

1. Ujemna wartosc firmy

2. Wobec pozostalych jednostek

0,00

a) kredyty i pozyczki

0,00

2. Inne rozliczenia mtedzyokresowe
dlugoterminowe

b) z tytulu emlsji dluznych papier6w

krotkotarrnlnowe

wartosclowych

c) inne zobowlazanlafinansowe

Pasywa razem
d) lnne

p.o. Gt6wnego Ksi~wego
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Imie i nazwisko Oyrektora Zakadu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalublnskleqo w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT sporzadzony na dzleri 31 grudnia 2009 roku (w zt)
(wariant por6wnawczy)
Stan na 31.12.2009

TREse
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI W TYM:

Stan na 31.12.2008

44710506,12

42 791 444,72

44 770 506,12

42791 444,72

39 882 699,69
1625655,24
5199698,98
8530 462,54
443885,61
0,00
21 596 264,69

37 220 785,17
1507226,15
4567101,90
10 508 210,33
471417,13
0,00
17 895 571,39
2136669,69
134588,58

00 JEONOSTEK POWIJ\ZANYCH
I. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w
II. Zmiana stanu produkt6w (zwiekszenie - wartoscdodatnia, zmniejszenie - ujemna)
III. Koszt wytworzenia swiadczen na wlasne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w
B. KOSZTY DZIAlALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zuzycie material6w i energii
III. Uslugi obce
IV. Podatki i oplaty
w tym podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia

2359284,70
127447,93

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
VII. Pozostale koszty rodzajowe
VIII. Wartos6 sprzedanych towar6w i material6w

4887806,43
5959593,35
100,00
565552,67
5393940,68

C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAZY (A-B)
D. POZOSTAlE PRZYCHODY OPERACYJNE

I. Przychody ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAlE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK / STRATA NA DZIAlALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY

FINANSOW~

8694479,55
0,00
0,00
8694479,55
2152920,23
402576,31

5570659,55
844616,02
0,00
443417,63
401 198,39
3703454,03
3998,79
0,00
3699455,24
2711821.54
246085,01

397716,89

246 085,01

4859,42
6495,14
6 040,39

10744,32
10733,34

454,75
2549001,40
0,00
0,00
0,00
2549001,40
50114,00

10,98
2947162,23
0,00
0,00
0,00
2947162,23
33100,00

I. Oywidendy z tytulu udzial6w - w tym:
od jednostek powiqzanych
II. Odsetki w tym:
od jednostek powiqzanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartoscl inwestycji
V.lnne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
od jednostek powiqzanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartosci inwestycji
IV.lnne

I. ZYSK / STRATA Z DZIAlALNOSCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I • J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+/-J)

.

L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAt.E OBOWIJ\ZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA
STRATY)

2914062,23

2498887,40

N. ZYSK / STRATA NETTO (K-L-M)

,
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Szpital powiatowy im. dr Tytusa Chalublriskieqo w Zakopanem
ul. Kamieniec10
34-500 Zakopane

Rachunek przeplywow plenleznych (metoda posrednla)
sporzadzony za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r,
Trese

rok obrotowy 2009

A.PRZEPt.YWY SRODKOW PIENI~iNYCH Z DZIAt.ALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Wynik finansowy netto (zvsk / strata)
II. Korekty 0 pozycje:
1. Arnortvzacla
2. Zyski / Straty 0 roznice kursowe
3. Odsetki i dvwidendv otrzvmane i zaplacone
4. Rezerwy na naleznosci
5. Inne rezerwy
6. Podatek dochodowy od zysku brutto
7. Podatek dochodowy zaplacony
8. Wynik na sprzedazy i likwidacji skfadnik6w dzialalnosci inwestycyjnej
9. Zmiana stanu zapas6w
10. Zmiana stanu naleznosci i roszczen
11. Zmiana stanu zobowiazari krotkoterrnlnowvch
12. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych (aktywa)
13. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych (pasywa)
14. Zmiana stanu przychod6w przvszlvch okres6w
15. Pozostafe korekty
III. Srodki pieniezne netto z dzlalalnoscl operacylne] (1+/-11)
B. PRZEPt.YWY SRODKOW PIENI~iNYCH Z DZIAt.ALNOSCI

rok obrotowy 2008

2498887,40
10216351,98
1625655,24

2914062,23
1 869477,36
1 507226,15

-4859,42
3405621,18

3306017,59

7873,94
31436,35
-1708001,21
1 019698,52
-5913,82
5931 905,83

3998,79
-76875,45
-337213,44
-2473825,65
-46061,47
-44139,20

-87064,63
12715239,38

30350,04
4783539,59

I. Nabycie / sprzedaz wartosci niematerialnych i prawnych
II. Nabycie / sprzedaz skfadnik6w rzeczoweqo maiatku trwaleqo

-10734925,70

-7388,32
-853920,36

III. Nabycie / sprzedaz akcji i udziaf6w w jednostkach zaleznych

49462,00

0,00

...



IV. Nabycie / sprzedaz akcji i udzial6w w jednostkach stowarzyszonych
V. Nabycie / sprzedaz innych akcji, udziaf6w i papier6w wartosciowych (w tym
rowniez do obrotu)
VI. Udzielone / Zwr6cone pozyczki
VII. Otrzvmane / Zwr6cone dvwidendv
VIII. Otrzymane zwr6cone odsetki
IX. Pozostafe oozvcle
X. Srodki plenlezne netto z dzlalalnoscl inwestycyjnej (I +/- 11+/- III +/- IV +/- V
+f_ VI +f_ VII +f_ vim
C. PRZEPt.YWY SRODKOW PIENI~iNYCH Z DZIAt.ALNOSCI FINANSOWEJ

I. Zaciaqniecie / Spfata dfugoterminowych kredyt6w bankowych
II. Zaciagniecle / Spfata dfugoterminowych pozyczek, emisja / wykup obligacji lub
innych papier6w wartosciowych
III. Zaclaqnlecie / Spfata kr6tkoterminowych kredyt6w bankowych
IV. Zaclaqniecie / Splata kr6tkoterminowych pozyczek, emisja / wykup obligacji
lub innych papier6w wartosctowych
V. Platnosci dywidend i innych wypfat na rzecz wlascic'eli
VI. Platnosci zobowiazan z tvtulu um6w leasinqu finansoweqo
VII. Wplaty z ernis] akcii i udziaf6w oraz doplat do kapitalu
VIII. Zaplacone / Zwrocone odsetki
IX. Pozostafe pozycje
X. Srodki pleniezne netto z dzlalalnoscl finansowej (I +/- 11+/- III +/- IV +/- V +/
1\/1 ... 1. \/11 ... 1_ \/111 ... 1. IYl

4859,42
I

-10 680 604,28

-861308,68

0,00

0,00

-227996,10

759987,00

100000,00

460415,00

-127996.10

1220402,00

D. ZMIANA STANU SRODKOW PIENI~iNYCH NETTO (A.1I1 +/- B.X +/- C.X.)

1 906639,00

5142632,91

E. SRODKI PIENI~iNE NA POCZATEK ROKU OBROTOWEGO

9748207,70

4605574.79

11 654 846,70

9748207,70

F. SRODKI PIENI~iNE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (D+E)

p.o, Gt6wnego Ksi~wego
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Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chatubiriskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 zakopane

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym
za okres od 01.01.2009 r, do 31.12.2009 r.

Wyszczeg61nienie
I.

I.a.

1.
1.1.
a)

b)
-

1.2.
2.
2.1.

31.12.2008

40 128636,41
-442376,27

36723809,14
-30350,04

Kapitat (fundusz) wfasny na poczatek okresu (80) po korektach

39 686 260,14

36 693 459,10

Kapital (fundusz) podstawowy na poczatek okresu

32 963 090,88
199643,20
199643,20

32 502675,88
460415,00
460415,00

100000,00

374667,00
85748,00

Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego)
zwiekszenia (z tytulu)
przeksleqowanle srodkow trwalych na kapital
wydania udzial6w (emisji akcji)
otrzymane dotacje od Starostwa Powiatowego
otrzymane dofinansowanie PFRON
otrzymana darowizna WOSP
zmniejszenie (z tytulu)
przekazania rnajatku
umorzenia udzlalow (akcji)
zwrot niewykorzystanych dotacji
Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu

99643,20
0,00

0,00

33 162 734,08

32 963 090,88

4186369,40
2914062,23
2914062,23

947897,70
3238471,70
3238471,70

2914062,23

3238471,70

0,00

0

7100431,63

4186369,40

0,00

0

Nalei:ne wplaty na kapital podstawowy na poczatek okresu

a)

b)
2.2.
3.
a)

b)
3.1.
4.
4.1.
a)

-

b)

4.2.
5.
5.1.
a)
b)

5.2.
6.
6.1.
a)
b)

6.2.

Stan na dzleri

31.12.2009

korekty bteoow podstawowych

Kapita! (fundusz) wtasny na poczatek okresu (80)

-

Stan na dzleri

Zmiana nalei:nych wplat na kapita! podstawowy
zwiekszenie (z tytulu)
zmniejszenie (z tytulu)
Nalei:ne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu
Udzialy (akcje) wlasne na poczatek okresu
zwlekszenie
zmniejszenie
Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu
Kapital (fundusz) zapasowy na poczatek okresu
Zmiany kapitalu (funduszu) zakladu
zwiekszenie (z tytufu)
emisji akcji powyi:ej wartosci nominalnej
z podzialu zysku (ustawowo)
z podzialu zysku (ponad wymaganq ustawowo minimalnq
wartosc)
sprzedai: srodkow trwafych
otrzymane darowizny
zmniejszenie (z tytulu)
pokrycia straty
Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu
Zmiany kapltalu (funduszu) z aktualizacji wyceny
zwiekszenie (z tytulu)
zmniejszenie (z tytufu)
Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu
Zmiany pozostafych kapital6w (funduszy) rezerwowych
zwiekszenie (z tytulu)
zmniejszenie (z tytulu)
Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chafublnakleqo w Zakopanem
ul. Kam ieniec 10
34-500 Zakopane
7.
7.1.

7.2.
a)
b)
7.3.
7.4.

7.5.
a)

b)

7.6.
7.7.
8.
a)
b)
c)

Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu
Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu
korekty bledow podstawowych
Zysk Z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach
zwiekszenie (z tytutu)
podziatu zysku z lat ubiegtych
zmniejszenie (z tytutu)
Zysk z lat ubiegtych na koniec okresu
Strata z lat ubiegtych na poczatek okresu,
korekty bredow podstawowych
Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach
zwlekszenie (z tytutu)
przeniesienia straty z lat ubiegtych do pokrycia
zmniejszenie (z tytutu)
pokrycia straty
Strata z lat ubieglych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku

II.

Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (SZ)

III.

Kapital (fundusz) wlasny, po uwzgl~dnieniu
proponowanego podzlalu zysku (pokrvcia stratv)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
510040,17
2498887,40
2498887,40

0,00
65113,90
2914062,23
2914062,23

43 272 093,28

40128636,41
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Imi'i! i nazwisko Dyrektora Zakladu

INFORMACJA DODATKOWA
zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy

0

rachunkowosci

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWGO

1.

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem; 34-500 Zakopane; ul.

Kamieniec 10
Podstawowym celem Zakladu jest udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie
stacjonamej, doraznej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - finansowanych ze
srodkow publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych
swiadczen na podstawie odrebnych przepis6w, nieodplatnie, za czesciowa odplatnoscia lub
calkowita odplatnoscia, Realizujac cele Zaklad wykonuje zadania sluzace zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.
Zadania, w/w obejmuja dzialania medyczne wynikajace z procesu leczenia lub z odrebnych
przepis6w regulujacych zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych w szczegolnosci:
1)

badanie i porada lekarska,

2)

leczenie,

3)

badanie i terapia psychologiczna,

4)

rehabilitacja lecznicza,

5)

opieka nad kobieta ciezarna, jej porodem i pologiem oraz nad noworodkiem,

6)

zapobieganie powstawaniu uraz6w i chor6b poprzez dzialania profilaktyczne
oraz szczepienia ochronne,

7)

dzialania diagnostyczne i analityki medycznej,

8)

pielegnacji chorych,

9)

pielegnacja i opieka nad niepelnosprawnymi,

10)

czynnosci z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego,

11)

orzekanie 0 stanie zdrowia,

12)

prowadzenie dzialalnosci profilaktyczno - oswiatowej,

13)

organizowanie i prowadzenie szkolen medycznych iniemedycznych,

Wpis do Rejestru Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Sadzie Rejonowym w
Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 21.08.2001 r. pod
numerem KRS 0000010609
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2.

Nie dotyczy.

3.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

4.

Nie dotyczy.

5.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuacji dzialalnosci

gospodarczej przez Zaklad dajacej sie przewidziec w przyszlosci,
6.

Nie dotyczy.

7.

Zasady rachunkowosci przyjete przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego na dzien

31 grudnia 2009 r. sa zgodne z ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r.

0

rachunkowosci, zwana

dalej .Dstawa", kt6ra okresla miedzy innymi zasady rachunkowosci dla jednostek majacych
siedzibe lub miejsce sprawowania zarzadu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chalubinskiego sporzadza rachunek zysk6w i strat w
wariancie por6wnawczym, a rachunek przeplyw6w pienieznych metoda posrednia ze
szczegolowoscia okreslona w zalaczniku nr 1 do Ustawy.
a) Srodki trwale, srodki trwale w budowie, wartosci niematerialne i prawne.
Srodki trwale, srodki trwale w budowie, wartosci niematerialne i prawne wycenia sie
wedlug

cen

nabycia

lub

koszt6w wytworzenia,

pomniejszonych

0

odpisy

amortyzacyjne lub urnorzeniowe.
Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne

0

wartosci poczatkowej nie

przekraczajacej 3.500,00 zl odpisywane sa w koszty w momencie przekazania ich do
uzytkowania. Ich ewidencja ilosciowa i wartosciowa prowadzona jest pozabilansowo.
Odpisy amortyzacyjne od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
o wartosci poczatkowej powyzej 3.500 zl dokonywane sa na podstawie p1anu
amortyzacji, zawierajacego stawki i kwoty rocznych odpis6w. Jednostka przyjmuje
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiacym
zalacznik do ustawy podatkowej.
Amortyzacja jest dokonywana metoda liniowa, Rozpoczecie dokonywania odpis6w
amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
nastepuje w miesiacu nastepujacym po miesiacu, w kt6rym przyjeto srodki trwale oraz
wartosci niematerialne i prawne do uzytkowania,
Srodki trwale w budowie i grunty nie sa amortyzowane.
b) Naleznosci dlugoterminowe, naleznosci kr6tkoterminowe i roszczenia.
Naleznosci dlugoterminowe, naleznosci kr6tkoterminowe i roszczenia wykazywane sa
w wartosci netto (pomniejszonej

0

odpis aktualizacyjny). Naleznosci podlegaja
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aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich

0

odpis aktualizacyjny do wysokosci

nie pokrytej gwarancja Iub innym zabezpieczeniem. Jezeli dhiznik zalega z zaplata
naleznosci przez okres dluzszy niz 6 miesiecy odpis tworzy sie w wysokosci 100%

kwoty naleznosci,
c) Zapasy
Zapasy rzeczowych skladnikow majatku obrotowego wycenia sie w cenach zakupu
brutto (VAT nie podlegajacy odliczeniu podwyzsza eerie zakupu). Ewidencja
analityczna prowadzona jest w ukladzie ilosciowo-wartosciowym, Wartosc stanu
koncowego materialow wycenia sie kolejno po cenach tych skladnikow, ktore
jednostka nabyla najwczesniej, Ewidencje materialow przekazywanych bezposrednio z
zakupu na potrzeby jednostki oraz paliwo w transporcie sanitarnym i gospodarczym
odpisuje sie w koszty w pelnej ich wysokosci wynikajacej z faktur pod data zakupu.
Na dzieri bilansowy nie zuzyte materialy oraz paliwo podlegaja inwentaryzacji.
Wyceny tych materialow dokonuje sie po cenach zakupu wynikajacych z ostatniej
faktury. Koszty zwiazane z zakupem materialow ze wzgledu na ich nieistotnosc
traktowane sa jako koszty okresu, w kt6rym je poniesiono.
d) Zobowiazania dlugoterminowe i kr6tkoterminowe.
Zobowiazania dlugoterminowe i kr6tkoterminowe wycemane sa w wartosci
nominalnej.
e) Koszty nagr6d jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Zaklad tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, kt6re zostana
wyplacone w przyszlosci. Wysokosc rezerw jest uzalezniona jest od dotychczasowego
okresu

zatrudnienia

poszczeg61nych

pracownik6w.

Utworzona

rezerwa jest

wykorzystywana w roku nastepnym do obciazenia jej kwota wyplaconych nagr6d i
odpraw.
f) Ewidencje i rozliczanie koszt6w prowadzi sie wedlug rodzaj6w na kontach zespolu 4 i

rownoczesnie wedlug funkcji- na kontach zespolu 5.
g) Ksiegi rachunkowe prowadzone sa komputerowo za pomoca systemu finansowo
ksiegowego SYNIFONIA FK FORTE

wersja 2006b , kt6rej autorem jest firma

MATRIX PL z siedziba w Warszawie, ul. Bema 8~
h) Wszystkie znaczace zdarzenia, jakie nastapily po dniu bilansowym uwzgledniono w
bilansie i w rachunku zysk6w i strat.

p.o, Gf6wnego Ksi~wego
-SCWl~;S kQ.

Maria Sowitfska
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

USTF;P 1.

1.

Szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych oraz

wartosci niematerialnych i prawnych.
a) Wartosci niematerialne i prawne - zmiany w ciagu roku obrotowego zalacznik nr 1
b) Srodki trwale - zmiany w ciagu roku obrotowego zalacznik nr 2
2.

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chalubiriskiego nie rna grunt6w w uzytkowaniu

wieczystym.
3.

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chalubinskiego uzywal w 2009 roku nastepujace

srodki trwale na podstawie dzierzawy:
- Aparat Vitros 350 Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson.
- Aparat Vidas PC Biomerieux.
- Aparat CA 560 do koagulologii Simens.
- Aparat Clinitek Advantus Simens.
- Aparat Sysmex KX 21.
- Aparat Radiometer RKZ ABL 735.
- Aparat Bact Alert 3D 60 Biomerieux.
- Aparat Mini Api Biomeriux.
- AngiografAxiom Artis Simens.
- Defibrylator GE Medical System.
- Kardiomonitor Dash 4000.
- Pompa infuzyjna AP 22 Ascor.
- Respirator Achieva Bennett.
- Ssak SU1I2 Aga Labor.
- Usg cypress Acuson.
- Sprzet resuscytacyjny SR 021 Intermed.
- Aparat do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej Data Scope.
- Kardiostymulator EPD 20/B Biotronic
- Strzykawka Illumena Liebel.
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4.

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chalubinskiego nie posiada zobowiazan wobec

budzetu panstwa, ani budzetow gmin z tytulu uzyskania prawa wlasnosci do budynk6w wobec
budowli.
5.

Kapital podstawowy - zmiany w ciagu roku obrotowego

Stan na poczatek roku obrotowego

32.963.090,88

Dotacje Starostwo 2009 r.

100.000,00

Dofinansowanie PFRON

30.618,23

Darowizna WOSP

99.643,20

Stan na koniec roku obrotowego

33.193.352,31

6.

Kapital zakladowy - Zaklad sporzadza zestawienie zmian w kapitale wlasnym.

7.

Wynik finansowy netto
Zysk netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. w wysokosci

2.498.887,40 zl proponuje sie przeznaczyc na zwiekszenie kapitalu zapasowego.

8.

Rezerwy - zmiany w ciagu roku obrotowego

8.1.Rezerwy na:

StannaBO

Utworzone

Rozwiazane

Odprawy i
nagrody jubileuszowe

2.624.813.21

249.263.24

0,00

Zobowiazania
Nagrody dyrektora

Wykorzystane
123.199,62

2.000.000,00

Podwyzki wynagrodzen 3.081.538.20

3.122.367.36

2.750.876,83
3.239.693,25

3.239.693,25
0,00

Stan na BZ

2.000.000,00

0,00

3.081.538.20

3.122.367.36

0,00

964,85

0,00

0,00

5.205.702,67

9.112.937,44

8.2. Bierne rozliczenia
miedzyokresowe kosztow

Razem:

0,00

964,85
5.707.316,26

8.611.323,85

Zaklad nie utworzyl rezerwy na odroczony podatek dochodowy

9.

W 2009 r. Zaklad utworzyl odpis na naleznosci niesciagalne na kwote 17.703,63 zl.

Kwota ta dotyczy naleznosci, kt6rych termin platnosci uplynal co najmniej na szesc miesiecy
przed dniem bilansowym. Informacje

0

odpisach aktualizujacych naleznosci zostaly zawarte

ponizszej:

5

Grupa naleznosci:

Stanna BO

Konto 200
63.949,73
rozrachunki z odbiorcami
z tytulu dostaw i uslug

Zwiekszenie

Wykorzystanie

17.703,63

34.119,11

0,00

47.534,25

10.010,22

0,00

1.300,00

0,00

48.834,25

Konto234

11.310,22

0

Razem:

75.259,95

17.703,63

10.

Zobowiazania wedlug pozycji bi1ansu

0

StannaBZ

Uznanie
za zbedne

44.129,33

okresie splaty do 1 roku zawiera ponizsza

tabela:
Stan na poczatek Stan na koniec
roku obrotowego roku obrotowego
Kredyty i pozyczki
759.987,00
0,00
Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug
1.978.409,00
1.649.726,40
453.385,45
Zobowiazania z tytulu podatkow, eel i ubezpieczen
964.255,55
spolecznych
Zobowiazania z tytulu wynagrodzen
75.935,83
854.275,89
Pozostale zobowiazania krotkoterminowe
130.960,21
560.602,68
Fundusze specjalne
836.665,57
466.194,06
Razem
4.235.343,06
4.495.054,58
Zobowiazania wobec:

Zobowiazania dlugoterminowe na dzien bi1ansowy nie wystepuja,
11.

Wykaz rozliczen miedzyokresowych kosztow oraz przychodow:
Tytuly

L Og61em czvnne rozliczenia
krotkoterminowe w tvm:

Stan na:
Poczatek roku
obrotowego
154.343,41
miedzvokresowe

Oplacona z gory za nastepny rok prenumerata
czasopism oraz innych publikacji
Na1iczony VAT do rozliczenia w nastepnym roku
Oplacona z gory na nastepny rok prowizja od kredytu i
pozyczki
Oplacone z gory za nastepny rok ubezpieczenia
majatkowe
IL Ogdlem czynne rozliczenia miedzyokresowe
przvchodow

IlL Oplacona z gory na przyszle lata prowiz;a od
kredvtu komercvineuo
IV. Og61em bierne rozliczenia miedzyokresowe
przvchodow w tvm:

~

Koniec roku
obrotowego
160.257,23

2.083,73

1.692,00

12.845,51
2.850,00

3.330,26
0,00

78.122,68

127.777,00

58.441,49

27.457,97

0,00

0,00

3.027,44

5.934.933,27

-
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Srodki inwestycyjne - Malopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013 - "Budowa bloku
operacyjnego i przebudowa Oddzialu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dr
Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem.
Srodki projektu wspolfinansowanego ze srodkow
mechanizmu finansowego Europejskiego Programu
Gospodarczego
Nalezny VAT do rozliczenia w nastepnym roku

5.915.443,00

16.475,27

3.027,44

12.

Zobowiazania zabezpieczone na rnajatku Zakladu nie wystepuja,

13.

Zobowiazania warunkowe nie wystepuja,

3.015,00

USTJIP 2.

1.

Struktura rzeczowa (rodzaje dzialalnosci) przychod6w ze sprzedazy:

Wyszczeg6lnienie:
Sprzedaz uslug medycznych do NFZ
Odplatna sprzedaz uslug medycznych
Pozostala sprzedaz (czynsze z tytulu dzierzawy, najmu)
Razem
2.

2008 r
40.824.747,49
1.143.309,43
823.387,80
42.791.444,72

2009 r.
42.789.088,91
1.219.261,09
762156,12
44.770.506,12

W roku biezacym Zaklad dokonal nieplanowych odpis6w amortyzacyjnych srodkow

trwalych w kwocie 7.973,94 zl w zwiazku z ich przeznaczeniem do likwidacji.
W roku ubieglym Zaklad rowniez dokonal nieplanowych odpis6w amortyzacyjnych srodkow
trwalych w kwocie 3.998,79 zl w zwiazku z ich przeznaczeniem do likwidacji.
3.

W roku biezacym Zaklad dokonal odpis6w aktualizujacych wartosc zapas6w.

- stan odpis6w aktualizujacych wartosc zapas6w na BO
- rozwiazanie odpisu w trakcie roku
- utworzony odpis aktualizujacy wartosc zapas6w 2009

12.881,89
2,44
6.277,29

- utworzony odpis aktualizujacy wartosc zapas6w 2006,2007,2008

14.640,40

Stan odpis6w aktualizujacych zapasy na 31.12.2009 wynosi

33.797,14

4.

W roku biezacym nie zaniechano zadnego rodzaju dzialalnosci. W roku nastepnym

planuje sie zawieszenie i zakonczenie dzialalnosci poradni diabetologicznej.

5.

Rozliczenie pozycji rozniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od

os6b prawnych od zysku brutto:

7

Rozliczenie podatku dochodowego za 2009 rok.

1 Przychody bilansowe
2 Korekta przychod6w bilansowvch
Korekta przychod6w 0 przychody bilansowe nie stanowiace
przychod6w podatkowych I naliczone odsetki od naleznosci,
rozwiqzane odpisy aktualizujace, rozwiqzane rezerwy,
naliczone odsetki od lokat nie zrealizowane na dzien bilansowy
a) /
Korekta przychod6w 0 przychody nie ujete w wyniku I
otrzymane odsetki od lokat zarachowane rnemorialowo w
okresie ubieglym, kwota umorzonej pozyczki Skarbu Panstwa
b) ksiegowana na wynik finansowy lat ubieglych/
3 Przychod podatkowy
4 Koszty bilansowe

5 Korekta koszt6w bilansowych
Korekta koszt6w bilansowych 0 koszty nie stanowiace
koszt6w uzyskania przychod6w ale nie powodujace
a) obowiazku zaplaty podatku
amortyzacja od nieruchomosci i srodkow trwalych
otrzymanych nieodplatnie lub sfinansowanych innymi srodkami
naliczone wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz skladki ZUS za
2009 rok ale nie wyplacone w terminach wynikajqcych z
regulaminu pracy, kodeksu pracy lub UZP
utworzone rezerwy
koszty bezposrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na
dzialalnosc biezqca
odpisy aktualizujqce naleznosci oraz odpisy aktualizujqce
wartosc zapasow

b)

wierzytelnosci odpisanejako niesciqgalne
wplaty na PFRON zaliczone w koszty lecz nie zaplacone w roku
podatkowym
Korekta koszt6w bilansowych 0 koszty powodujace
obowiazek zaplaty podatku
kary umowne NFZ, sanepid, odsetki
wplaty na PFRON naliczone w koszty i zaplacone
skladki na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc
podatnika niejest obowiqzkowa

c)

inne koszty nie wydatkowane na dzialalnosc statutowq
Koszty podatkowe powodujace obowiazek zaplaty podatku,
a nie ujete w wyniku finansowym
zaplacony w 2009 r. PFRON ujety w kosztach okresu
poprzedniego

51132 675,78

5797226,47

590432,39
45 925 881,70
48583674,38
10728435,69

10 482 354,87
1 093 795,49

151 043,54
8 611 323,85
565552,67
38621,32
3 158,00
18 860,00

246080,82
21 584,62
211 757,00
1 320,00 I
11 419,20

17678,00
17678,00
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I

d)

6
7
8
9
10

6.

Koszty podatkowe stanowiace koszty uzyskania przychodu,
a nie uiete w wvniku finansowvm
wyplacone wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i umowy
o dzielo oraz oplacone skladki ZUS zaliczone w koszty okresu
ubieglego
Koszty podatkowe
Podstawa opodatkowania
Dochody wolne od podatku przeznaczone na cele statutowe
Doch6d do opodatkowania
Podatek nalezny

285606,83

285606,83
38 158 523,52
7767358,18
7503 599,36
263 758,82
50114

Dane 0 wybranych kosztach w ukladzie rodzajowym w latach obrotowych:

31.12.2008 r.

31.12.2009 r.

Amortyzacja

1.507.226,15

1.625.655,24

Zuzycie materialow i energii

4.567.101,90

5.199.698,98

10.508.210,33

8.530.462,54

Podatki i oplaty

471.417,13

443.885,61

Wynagrodzenia

17.895.571,39

21.596.264,69

2.136.669,69

2.359.284,70

134.588,58

127.447,93

Uslugi obce

Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
Pozostale koszty rodzajowe
RAZEM:

7.

37.220.785,17

39.882.699,69

W roku ubieglym Zaklad poniosl koszty opracowania dokumentacji technicznej dla

budowy bloku operacyjnego na kwote 213.000 zl, Kwota ta stanowi koszt inwestycji
rozpoczetych na koniec roku obrotowego.
W biezacym roku nie wykonywano modemizacji budynk6w majacych wplyw na wzrost
wartosci poczatkowej budynku. Wszystkie remonty prowadzone w budynkach szpitalnych

obciazaly koszty dzialalnosci biezacej,
8. W roku obrotowym szpital nabyl udzial w Zakopianskiej Spoldzielni Mieszkaniowej w
wysokosci 638,00 zlotych, W biezacym roku szpital otrzymal zwrot wniesionych udzialow w
wysokosci 50.000 zl w zwiazku z likwidacja spolki "G6ralmed" sp. z

0.0.

z siedziba w

Zakopanem. Spolka na dzien likwidacji osiagnela zysk w -wysokosci 4.859,42 zl kt6ry zostal
zaliczony na pozostale przychody finansowe szpitala.
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A
/

9. W roku biezacym Zaklad me poniosl zadnych strat am nie osiagnal zysk6w
nadzwyczajnych.

W

roku

ubieglym

Zaklad

rowniez

nie

poniosl

zadnych

strat

nadzwyczajnych, ani zysk6w nadzwyczajnych.

USTJIP3

Struktura srodkow pienieznych do sprawozdania z przeplywu srodkow pienieznych:
A.Il.11 Zmiana stanu zobowiazan kr6tkoterminowych z wyjatkiem kredyt6w i poZyczek
Stan zobowiazan kr6tkoterminowych na poczatek roku
Stan zobowiazan kr6tkoterminowych na koniec roku
Razem:

3.475.356,06
4.495.054,58
- 1.019.698,52

A.Il.15 Inne korekty
Korekta bledu podstawowego:
Korekty deklaracji ZUS zarachowanych w poprzednich okresach do koszt6w
biezacych zakladu
Korekta swiadczen dla 1\TFZ za 2008 rok - weryfikacja sprawozdawczosci
Refundacja wydatk6w CSI OZ - projekt na zakup karetki
Korekta PIT - 4R za 2008 rok
Razem

B.Il Nabycie skladnik6w rzeczowego majatku trwalego
Korekta 0 darowizne srodkow trwalych
Razem

Rm Zwrot udzia16w z jednostki zaleznej
Nabycie udzialow w innychjednostkach

39.540,07
129.152,70
2.550,00
- 2,00
87.064,63

10.834.568,90
-99.643,20
10.734.925,70

50.000,00
638,00

Sprzedaz majatku trwalego

+ 100,00

Razem

49.462,00

em Zmiana stanu kredyt6w
Korekta 0 umorzenie pozyczki Skarbu Panstwa
Splata pozyczki

- 791.987,00

+ 551.990,90
227.996,10

C.IX Pozostale pozycje
- dotacja ze Starostwa na srodki trwale ksiegowana na kapital

100.000,00
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USTF;P4

1.

Przecietne zatrudnienie (liczba os6b) w ciagu okresu obrotowego w poszczeg61nych

grupach zawodowych wynioslo:

Grupa zawodowa

Zatrudnienie na
31.12.2008

Lekarze
Farmaceuci
Inni z wyzszym
Personel sredni medyczny w tym:
Pielegniarki
Polozne
Personel nizszy
Administracj a
Obsluga
Razem
2.

Zatrudnienie na
31.12.2009
25
1

35
1
12
200,5
131
20,5

11

195,5
128
19,5
8
23
52
315,5

4

20
55
327,5

Wynagrodzenia, lacznie z wynagrodzeniem z zysku, wyplaconych lub naleznych

osobom wchodzacym w sklad organ6w zarzadzajacych i nadzorujacych spolek handlowych
nie wystepuje.
3.

Pozyczki i swiadczcnia

0

podobnym charakterze udzielone osobom wchodzacym w

sklad organ6w zarzadzajacych i nadzorujacych spolek handlowych - nie wystepuje.

USTF;P 5

1.

W roku 2009 dokonano korekty wyniku finansowego z lat ubieglych.
Zestawienie korekt bledu podstawowego przedstawia ponizsza tabela

Lp

korekty biezacego
roku
65.113,90

Wyszczegolnienie

1.
2.

Nierozliczony wvnik finansowv z BO

Korekty bledu podstawowego zwiekszajace straty w tym:
Korekty deklaracji ZUS- me zarachowane w koszty ubieglych
okresow skladki ZUS od wynagrodzen

136.542,79
7.388,09

-

2,00

3.

Korekta deklaracji PIT 4 R za 2008 rok
Korekta swiadczen NFZ  weryfikacia sprawozdawczosci

129.152,70

Korektv bledu podstawowezo zwiekszaiace zvski w tvm:

581.469,06

11

Decyzja ZUS - ustalenie konta
Umorzenie pozyczki Skarbu Panstwa

46.928,16

531.990,90
2.550,00

Refundacia wydatk6w CSI OZ - projekt na zakup karetki

14.

Ozolem nierozliczonv wvnik z lat ubiealvch (1-2+3)

2.

Po

510.040,17

dniu bilansowym me wystapily znaczace zdarzenia,

kt6re

wymagalyby

uwzglednienia w sprawozdaniu finansowym.
3.

W trakcie roku nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowosci.

USTJIP6

Szpital

Powiatowy

im.

dr

Tytusa

Chalubinskiego

w

Zakopanem

me

sporzadza

skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
USTJIP 7

W roku sprawozdawczym me nastapilo polaczenie Zakladu z zadna inna jednostka,
USTJIP8

Zaklad nie przewiduje zagrozeri dla mozliwosci kontynuowania dzialalnosci przez jednostke,

USTJIP9

Nie Set znane Zakladowi zadne inne informacje niz wymienione powyzej, kt6rych ujawnienie
mogloby w istotny spos6b wplynac na ocene sytuacji majatkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostki.

DYREKTOR

p.o. Gt6wnego Ksinowego
-SOm 11 'st- r.
"""'~
Maria Sowinska

SZPITAI.,P, POWLATOWEGO
im. dr Tytusa Chalubinskiego
..
wza~~

rngr Regina Tokarz
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Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalublriskleqo w
Zakopanem

Zalqcznik Nr 1 do
informacji dodatkowej do
sprawozdania
finansowego za 2009 r

Zestawienie zmian wartosci niematerialnych i prawnych
Wyszczeg61nienie

Lp
1

Wartosc poczatkowa na poczatek okresu

Wartosc zl
234689,71

z inwestycji
0,00

zakupu
ro

'c

<D

2

N

(/)
~

<1>'

.~

N

aport
leasing finansowy
aktualizacja wyceny
ulepszenia
przemieszczenie w grupach
0,00

Razem zwlekszenia
Iikwidacja
.!!!
c

<D

nieodpfatne przekazenie

(/)

aktualizacja wyceny

N

3

sprzedaz

:91
c
E

inne

N

Razem zmniejszenia
4 Wartosc poczatkowa na koniec okresu (1+2-3)
5 Umorzenie na poczetek okresu
amortyzacja (umorzenie) stanowlaca koszty uzyskania
.!!!
c
<D

6

N

amortyzacja (umorzenie) nie stanowiaca koszt6w uzyskania

234689,71
224693,64
3863,50
0,00

nieodpfatne otrzymanie

(/)
~

aktualizacja wyceny

.~

przemieszczenie w grupach

<1>'

0,00

N

Razem zwiekszenla

3863,50

likwidacja
.!!!
c
<D

nieodpiatne przekazenie

(/)

inne

N

7

sprzedaz

:91
c
E
N

Razem zmniejszenia

8

Umorzenie na koniec okresu

0,00

7)

228557,14

Wartosc bilansowa (4-8)

6132,57

p.o. Crl6wnego
Ksi~WMn
c:
. V.
"'0"
,-.,)Om l').S c.o_
I

Maria Sowitfska
Data i podpis

1

Zalctcznik Nr 2 do informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego za 2009 r

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubifiskiego w Zakopanem

Rzeczowe aktywa trwate - wartose poczatkowa i ich umorzenie

Wartosc poczatkowa
Lp

1000

Umorzenie (amortyzacja)

Stan brutto na
BO

Przychody

Rozchody

Stan na BZ

Stan na BO

Zwiekszenia

3

4

6

7

8

9

Przekazanie Zmniejszenia

Stan na BZ

Odpisy
Wartosc netto
aktualizauj
na BZ
ace z
tytulu
(6-10-11)
utraty

Stopieri

umorzenia w %
Na BO
(7:3)

na BZ
(10:6)

16

17

wartoscl

1

2
Grunty (w tym prawo
1. uzytkowania
wieczystego gruntu)

2.

Budynki, lokale i
obiekt inzynierii
ladowe] i wodnej

11

10

13

15

11 102430,00

0,00

0,00

11 102 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 102430,00

23741394,12

0,00

0,00

23741 394,12

3737055,49

591 075,32

0,00

4328130,81

19413263,31

0,00

0,00

w tym budynki
otrzymane ze
Starostwa
Urzadzenia

14

15,74% 18,23%

611 055,93

19496,82

219344,30

411208,45

532533,57

24526,65

211 370,36

345689,86

65518,59 87,15% 84,07%

4. Srodki transportu

1 099371,02

0,00

105271,36

994099,66

456306,45

122496,23

105271,36

473531,32

520568,34 41,51% 47,63%

5. Inne srodkl trwale

8922302,23

948203,67

24959,25

9845546,65

6262989,03

883693,54

24959,25

7121 723,32

2723823,33 70,19% 72,33%

213000,00

9866868,41

45 689 553,30

10834568,90

3.

6.

techniczne i maszyny

Srodki trwale w
budowie

8. Razem Srodki trwale

349574,91

56 174 547,29

10 079 868,41

0,00

10 079 868,41

10988884,54 1 621 791,74

0,00

0,00 43 905471,98 24,05% 21,84%

341600,97 12269075,31

•

•
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Sprawozdanie z dzialalnosci Szpitala Powiatowego im, Dr Tytusa Chalubhiskiego w
Zakopanem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

I.

Charakterystyka jednostki.

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem dziala w oparciu 0:
......

przepisy Ustawy

0

Zakladach Opieki Zdrowotnej,

'

inne przepisy dotyczace publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej,
zarzadzenie Nr 52 Wojewody Nowosadeckiego z dnia 30 lipca 1998r. w sprawie
przeksztalcenia w Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,
Statut Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem.
Podstawowym celem Zakladu jest udzielanie swiadczeri zdrowotnych w zakresie
stacjonamej, doraznej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej
- finansowanych ze srodkow publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych swiadczeri na podstawie odrebnych przepis6w, nieodplatnie,
za czesciowa odplatnoscia lub calkowicie odplatnych. Realizujac swoje cele Zaklad wykonuje
zadania sluzace

zachowaniu,

ratowaniu,

przywracaniu i poprawie

stanu zdrowia,

kt6re obejmuja dzialania medyczne takie, jak:
badanie i porada lekarska,
leczenie,
badanie i terapia psychologiczna,
rehabilitacja lecznicza,
opieka nad kobieta ciezarna, jej porodem i pologiem oraz nad noworodkiem,
zapobieganie powstawaniu uraz6w i chor6b poprzez dzialania profilaktyczne oraz
'_0

szczepienia ochronne,
dzialania diagnostyczne i analityki medycznej,
pielegnacja chorych,
pielegnacja i opieka nad niepelnosprawnymi,
czynnosci z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego,
orzekanie 0 stanie zdrowia,
prowadzenie dzialalnosci profilaktyczno- oswiatowej,
organizowanie i prowadzenie szkolen medycznych i niemedycznych.

2

Szpita1 Powiatowy w Zakopanem jest Samodzie1nym Pub1icznym Zakladern Opieki
Zdrowotnej d1a kt6rego Organem Zalozycielskim Zakladu jest Rada Powiatu Tatrzanskiego.
W sklad Zakladu wchodza nastepujace jednostki organizacyjne:
1) Szpita1 znajdujacy sie w budynku glownym przy ul. Kamieniec 10 z nastepujacymi
kom6rkami organizacyjnymi:
a) Oddzial Chor6b Wewnetrznych z Pododdzialem Udarowym,
b) Oddzial Kardio1ogiczny z Pracowniami:
- Echokardiografii,
- E1ektrokardiografii,
- Kontro1i rozrusznik6w,
- Hemodynamiki,
c) Oddzial Chirurgiczny Og61ny z Pododdzialem Uro1ogii,
d) Oddzial Anestezjo1ogii i Intensywnej Terapii,
e) Oddzial Intensywnego Nadzoru Kardio1ogicznego,
f)

Oddzial Pediatryczny,

g) Oddzial Neonato1ogiczny,
h) Oddzial Gineko1ogiczno - Polozniczy z Izba Przyjec, Szkola Rodzenia
im. Stanislawy Leszczynskiej oraz Szkola d1a rodzic6w,
i) Oddzial Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej,
j) Szpita1ny Oddzial Ratunkowy wraz z 2 podstawowymi zespolami oraz

1 specja1istycznym zespolem ratownictwa medycznego,
k) B10k Operacyjny ze Sterylizatornia,
1) Izba Przyjec Szpita1a,
m) Dzial Diagnostyki Obrazowej z pracowniami:
- Tomografii komputerowej,
- USG,
- Rentgenodiagnostyki,
n) Dzial Fizjoterapii z gabinetami:
- Fizykoterapii,
- Hydroterapii,
- Kinezyterapii,
- Masazu 1eczniczego,
- Cieplolecznictwa,
0) Laboratorium z pracowniami:

2

3

- Analityki Og6lnej,
- Bakteriologii,
- Hematologii,
- Serologii z Bankiem Krwi,
- Immunochemii,
- Koagulologii,
p) Prosektorium,
q) Apteka Szpitalna,
r) Sekcja Higieny Szpitalnej.
2) Przychodnia Specjalistyczna znajdujaca sie w budynku przy ul. Kamienic 10
Kamieniec lOb. W sklad kt6rej wchodza:
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
Poradnia Chirurgii Og6lnej,
Poradnia Chirurgii Dzieciecej,
Poradnia Preluksacyjna,
Poradnia Rehabilitacyjna,
Poradnia Chor6b Naczyn,
Poradnia Dermatologiczna,
Poradnia Neurologiczna,
Poradnia Okulistyczna,
Poradnia Otolaryngologiczna,
Poradnia Ginekologiczno - Poloznicza,
Poradnia Diabetologiczna,
Poradnia Kardiologiczna,
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia Leczenia Uzaleznien,
Poradnia Neonatologiczna,
Pracownia Urologiczna,
Poradnia Medycyny Sportowej,
Pracownia Endoskopii,
Poradnia Lekarza POZ wraz z Gabinetem Zabiegowym i Punktem
Szczepien,
Zespol transportu sanitarnego
Rejestracja Przychodni Specjalistycznej.

3

4

3) Ponadto w sklad zakladu wchodza nastepujace kom6rki funkcjonalne:
a) Dzial Administracyjno- Organizacyjny,
b) Dzial Techniczno- Eksploatacyjny,
c) Dzial Finansowo- Ksiegowy,
d) Sekcja Dokumentacji Chorych, Statystyki Medycznej i Rozliczen,
e) Sekcja Spraw Pracowniczych,

f) Samodzielne stanowiska pracy ds. BHP, p/poz., obronnych, kontroli
wewnetrznej, zamowien publicznych, obslugi prawnej oraz Kapelan Szpitalny.
W okresie objetym sprawozdaniem funkcje dyrektora Zakladu pelnila Regina Tokarz.
Liczba lozek w poszczeg61nych oddzialach przedstawiala sie nastepujaco:

Oddzial
Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
Oddzial Chirurgii Og6lnej
Oddzial Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Rehabilitacji
Oddzial Chor6b Wewnetrznych z pododdzialem Udarowym
Oddzial Pediatryczny
Oddzial Ginekologiczno- Polozniczy
Oddzial Kardiologiczny
Oddzial Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Oddzial Ratunkowy
Razem

Ilose lozek
6
40
35
41
24
47
18
4
6

221

Ponadto w Oddziale Neonatologicznym jest 20 Iozeczek dla noworodk6w.

II.

Sprzedaz i portfel zamowien.

Glownym platnikiem uslug swiadczonych przez Zaklad byl Malopolski Oddzial
Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizacja platnosci za swiadczone uslugi nastepowala
w cenach i ilosciach wynikajacych z podpisanego kontraktu, w terminach miesiecznych
na podstawie wystawionych przez Zaklad faktur okreslajacych ilosc faktycznie wykonanych
w danym miesiacu swiadczen.
Ponadto Zaklad wykonywal uslugi zdrowotne odplatne na rzecz cudzoziemc6w i os6b nie
posiadajacych dowodu ubezpieczenia oraz osiagal inne przychody, przede wszystkim
z tytulu najmu i dzierzaw pomieszczen nie zajetych nadzialalnosc lecznicza, Struktura
przychod6w ze sprzedazy przedstawiala sie nastepujaco:

4

5

Og6tem usluqi platne przez NFZ

Ustugi lecznictwa zamknieteqo,
Usluqi lecznictwa arnbulatorvneoo ptatne przez NFZ
Ipozostale ustugi platne przez NFZ
Uslugi zdrowotne odplatne

42 789 088,91
38744 218,62
2924021,04
1120849,25
1 219261 ,09

95,57%
86,54%
6,53%
2,50%
2,72%

762156,12

1,70%

44 770 506,12

100,00%

Pozostale usluqi (dzierZawy itp .)
Razem

Przychody ze sprzedazy w roku 2009 wzrosly

0

4,62 % w stos unku do rok u poprzedniego

z czego wzrost przychod6w z uslug platnych przez NFZ wyni osl 1.964 341,42 zl, co stano wi
4,81% wykonania za rok poprzedni. Przychody z uslug zdrowo tnych odplatnych wzrosly
6,64%

w

stos unku

z pozostalych uslug spadly

do
0

wykonania

za

rok

popr zed ni,

zas

0

przychody

7,44% w stosunku do wykonania za rok poprzed ni.

Szpital Powiatowy w Zakopanem w rok u 2009 udzielil 10.667 hospitalizacj i. Wsrod
hospitalizowanych 9.267 os6 b stanowili pacjenci z terenu Wojew6dztwa Malopolskiego
z czego 6.466 os6 b pochodzilo z terenu Powiatu Tatrzanskiego . Struktur a pacj ent6w
korzystajacych z hospitalizacji szpitalnych zostala przedstawiona na po nizszych wykresach.

Pacjenci hospitalizowani z terenu Powiatu Tatrzariskieqo
w podziale na Gminy

DZakopane

738 t - . . - - - - --::;;

• Bialy Dunajec

o Bukowina Tatrzanska
o Koscieli sko
. Poronin

657

Porad nie specjalistyczne udzielily 66.9 76 porad z czego 53.2 77 dla mieszkancow Powiatu
Tatrzanskiego.
W Poradni Zdrowia Psychicznego bylo leczonych 2.377 pacjent6w kt6rym udzielono
4.4 75 pora d.

5
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W Poradni Uzaleznien leczonych bylo 262 pacjent6w kt6rym udzielono lacznie 2.218
porad.
W Poradni Rehabilitacyjnej udzielono

1.046 porad lekarskich tj.

2008 roku oraz wykonano 82.968 zabieg6w rehabilitacyjnych tj.

0

0

8,25% mniej niz w

3,2 % wiecej niz w roku

poprzednim.

Pacjenci Poradni Specjalistycznych z terenu Powiatu
Tatrzanskieqo w podziale na Gminy

7602
DZakopane
• Biaty Dunajec

o Bukowina Tatrzariska
o Kosclellsko
• Poronin

W 2009 roku Szpitalny Oddzial Ratunkowy udzielil 23 ,617 porad z czego 49 ,60 %
wszystkich porad udzielono dla mieszkancow Powiatu Tatrzanskiego,
Pogotowie ratunkowe wyjezdzalo do wypadk6w i zachorowan 4.876 razy.
Ponizej w ukladzie graficznym przedstawiono strukture pacjent6w Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego.
Pacjenci Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

241

o P-acjenci NFZ 0

Malopo lski

Pacjenci NFZ inne wojew6dztwa

o Pacjenci
o Pacjenci

nie ubezpieczeni
z kraj6w UE

6
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W ramach prowadzonej przez Szpital w roku 2009 calodobowej ambulatoryjnej opieki
lekarskiej i pielegniarskiej oraz opieki wyjazdowej udzielono 2.888 porad lekarskich
w zakresie ambulatoryjnym. Nie udzielono zadnych porad lekarskich w zakresie wizyt
domowych, jak rowniez w zakresie ambulatoryjnej opieki pielegniarskiej.
W roku 2009 w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zrealizowano 3.009 porad
lekarskich.
Na bloku operacyjnym w 2009 roku wykonano 2.006 zabieg6w operacyjnych. Najwieksza

ilosc zabieg6w operacyjnych wykonal oddzial ortopedii (992) tj.
poprzednim, oddzial chirurgii og61nej (569) tj.

0

0

4,9% wiecej niz w roku

14,6% mniej niz w roku ubieglyrn, oddzial

ginekologiczno- polozniczy (425, w tym 253 ciec cesarskich) tj.

0

9,39%mniej niz w roku

2008, oddzial AiIT (18). Wykonano rowniez 2 zabiegi laryngologiczne.
Ponizej przedstawiono strukture wykonanych przez poszczeg61ne oddzialy zabieg6w
operacyjnych.

Wykonane przez poszczeg61ne oddzialy szpitalne zabiegi operacyjne

18
D Chirurgia urazowo- ortopedyczna
II Chirurgia og61na
D Ginekologia
D Ciecia cesarskie

. AiIT
D Laryngologia

Szpital w roku 2009 posiadal 221 lozek szpitalnych, srednie oblozenie lozek szpitalnych
wynioslo 61% z czego najwyzsze okolo 78% na Oddziale Chor6b Wewnetrznych. Srednia
dlugosc pobytu chorego w szpitalu wyniosla 5 dni. W roku 2009 w szpitalu odebrano
925 porodow z czego 921 zywo urodzone, 3 martwo urodzone, 1 zmarlo, Liczba zgon6w
w szpitalu w ciagu roku wyniosla 277 osoby.

7

8

Na oddziale kardiologii w 2009 roku leczonych bylo 1.285 pacjent6w, co dalo 5.078
osobodni. W pracowni hemodynamiki wykonano 797 zabiegow koronarografii, wykonano
zabiegi u 132 osob z zawalem serca, ponadto wykonano 370 zabiegow angioplastyki
wiencowej , wszczepiono 140 rozrusznik6w jedno i dwujamowych oraz wszczepiono
15 kardiowerter6w(defibrator6w), 88 pacjent6w zakwalifikowano i skierowano do zabieg6w
kardiochi rurgi czn ych
W pracowni tomografii komputerowej wykonano 3.600 badan z tego 2.020 skierowanych
z naszego szpitala i 1.580 z innych tj.

0

31,72% wiecej nit w 2008 roku.

Wykonano 1.425 badan USG tetnic szyjnych i konczyn dolnych (Doppler-Duplex) z tego
868 skierowanych z naszego szpitala i 557 z innych tj.

0

56,93% wiecej nit w 2008 roku.

Wykonano 9.252 badania elektrokardiograficzne z tego 6.338 skierowanych z naszego
szpitala i 2.914 z innych tj.

0

7,44% wiecej nit w 2008 roku .

Wykonano 612 badan kolonoskopowych z tego 357 z naszego szpitala 178 z innych i 71
z programu EOG ( fundusz norweski) .

III.

Personel i swiadczenia socjalne.

Zatrudnienie w 2009 roku oraz przecietne wynagrodzenie w poszczeg61nych grupach
zawodowych przedstawia ponizsza tabela:
Crupa zawodowa

Lekarze

Zatrudnienie
na Zatrudnienie na Przecietne wynagrodzenie
dzien 1 stycznia 2009 dzieri 31 grudnia
2009 roku
roku
35

25

7.198,78

I

I

5.316,42

12

II

3.527 ,31

200,5

195,5

2.804 ,61

131

128

20 ,5

19,5

3.345,33

4

8

2.124,43

Administracj a

20

23

3.615,41

Obsluga

55

52

1.995,78

327,5

315,5

Farmaceuci
Inni z wyzszym
Per sonel sredni medyczny
W tym pielegniarki

Polozne
Per sonel nizszy

Razem

Zatrudnienie w trakcie 2009 roku spadlo

0

12 os6b. Spadek zatrudnienia w ciagu roku

spowodowany jest zmiana sposobu zawierania umow z pracownikami . W roku 2009 kolejna
grupa pracownikow zrezygnowala z zatrudnienia na umowe

0

prace na rzecz zatrudnienia na

8

9

podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tej formy zatrudnienia korzystaja juz

lekarze,

ratownicy, pielegniarki, kierowcy karetek oraz dyspozytorki. Nalezy rowniez podkreslic,
ze w zwiazku z nizszymi kosztami
od

wynagrodzen,

wynagrodzenia

zakladu zwiazanyrni z brakiem pochodnych

personelu

zatrudnionego

na

podstawie

um6w

cywilnoprawnych sa wyzsze od wynagrodzen pracownik6w zatrudnionych na umowe

0

prace

i ksztaltuja sie nastepujaco:

Grupa zawodowa

IIose pracownik6w

Srednie wynagrodzenie

Lekarze

56

15.164,00

Ratownicy medyczni

22

4.746,67

Pielegniarki

6

3.586,81

Kierowcy karetek

9

3.720,00

IV.

Sytuacja majatkowa Zakladu.

W roku 2009 przychody nowych srodkow trwalych zamknely sie kwota 10.857.276,52 zl,
z czego kwota 9.866.868,41 zl stanowi naklady zwiazane z budowa nowego bloku
operacyjnego. Zlikwidowano rowniez niezdatne do uzycia srodki trwale

0

wartosci

poczatkowej 349 .574,91 zl, Wartosc netto zlikwidowanych i sprzedanych srodkow trwalych
wyniosla 7.973,94 zl. Inwestycje w rzeczowy majatek trwaly obnizyly stopien zuzycia
majatku trwalego bedacego w posiadaniu szpitala. Stopien zuzycia poszczeg61nych
skladnikow majatku trwalego na poczatek i na koniec 2009 przedstawia sie nastepujaco:

Grupa rodzajowa srodkow trwalych

Stopien umorzenia

Stopieri umorzenia

na poczatek roku

na koniec roku

budynki i budowle

15,74 %

18,23 %

urzadzenia techniczne i maszyny

87,15 %

84,90 %

srodki transportu

41,51 %

47,63 %

pozostale srodki trwale

70,19 %

72,33 %

9
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v.

Informacja dotyczaca zewnetrznych zrodel finansowania dzialalnosci
inwestycyjnej i biezacej szpitala.

W roku 2009 zrealizowano nastepujace zadania z udzialem srodkow pozyskanych z dotacji
celowych:
I. Realizacja projektu wspolfinansowanego ze srodkow mechanizmu finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad
rozwojowych u plodow i noworodk6w oraz zmian nowotworowych u doroslych gwarancja
poprawy zdrowia wsrod mieszkancow Powiatu Tatrzanskiego". W okresie trwania projektu
tj. 2007 - 2009 r. wykonano 2.988 badania USG staw6w biodrowych u noworodk6w
i niemowlat, 2.095 badania echa serca noworodk6w i niemowlat, 1.171 bad an USG plodow,
1.837 USG sutka oraz 180 badan kolonoskopowych.
W ramach realizacji projektu zakupiono specjalistyczny sprzet medyczny tj. aparat USG,
echokardiograf, ultrasonograf, autornatyczna myjnie endoskopowa, wideokolonoskop wraz
z procesorem obrazu, aparat do znieczulania z kardiomonitorem, wozek do przewozenia
chorych, stol do badan na laczna kwote 772.996,50 zl.
Ogolna kwota zrealizowanego projektu wyniosla 298.842 EURO tj. 1.120.649,00 zl z
tego dofinansowanie projektu ze srodkow mechanizmu EOG 254.016 EURO tj. 952.551,00
zl.

2. Realizacja inwestycji pn. "Budowa bloku operacyjnego i przebudowa Oddzialu
anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chalubinskiego
w Zakopanem" w ramach Malopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku
2009 na realizacje inwestycji wydatkowano kwote 9.866.868 ,41 zl z czego kwota
dofinansowania wyniosla 5.915.443 ,00 zl.
3. Przy udziale srodkow z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych
w

wysokosci

30.618,23

niepelnosprawnych

co

zl

przystosowano

spowodowalo

wejscie

ulatwienie

polnocne

dostepu

tym

dla

potrzeb

osobom

do

os6b
uslug

diagnostycznych mieszczacych sie na parterze tj.( rentgenodiagnostyka, ultrasonografia,
tomograf komputerowy,

echokardiografia oraz

uslug

swiadczonych przez poradnie

kardiologiczna) .

4. Zakupiono 9 respirator6w na kwote 229.836,72 zl z czego 100.000,00 zl pochodzilo
z dotacji budzetu Powiatu Tatrzanskiego.
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5. Otrzymano w darowiznie od Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy inkubator
noworodkowy wraz z zestawem do oddychania

VI.

0

wartosci 99.643,20 zl.

Sytuacja finansowa i dochodowa ZakJadu.

W roku 2009 Zaklad byl w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Wszystkie zobowiazania w
roku 2009 byly regulowane terrninowo. Zobowiazania biezace zamknely sie kwota
4.028 .860,52 zl. Zaklad na koniec 2009 roku posiada rnajatek obrotowy na kwote
18.900.406,07 zl, z czego 6.505.909,41 zl stanowia naleznosci od odbiorc6w. Z og61nej sumy
naleznosci od odbiorc6w kwota 98.425,00 zl stano wi naleznosci przeterminowane. Na kwote
naleznosci w grupie najstarszej na koniec 2009 roku zostal utworzony odpis aktualizujacy w
wysokosci 17.703,63 zl. Do dnia sporzadzenia sprawozdania naleznosci na

kwote

6.449.899,86 zl zostaly uregulowane przez kontrahent6w.
Strukture bilansu po stronie aktyw6w i pasyw6w na koniec 2008 i 2009 przedstawiono na
ponizszych wykresach

Struktura rnajatku Szpitala Powiatowego w Zakopanem w latach 2008·2009

• Rozliczenia
miedzyokre sowe
D Srodki plenie zne

o Naleznosci i
roszczenia
_ Z apasy
o Maj'ltek trwaly

2008

2009

Wskaznik rentownosci netto sprzedazy w roku 2009 wyniosl 5,5 %, co oznacza, ze na
kazde 1.000 zl sprzedazy firma osiagnela zysk w wysokosci 55 zl , zas wskaznik rentownosci
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aktyw6w trwalych wyniosl 5,65 %. Dla kazdego wlasciciela firmy niezwykle znaczenie rna
wskaznik zyskownosci kapitalow wlasnych, kt6ry oznacza jaki doch6d przyniosly
wlascicielowi fundusze zaangazowane w przedsiebiorstwie, Wskaznik ten w Szpitalu
Powiatowym w Zakopanem w roku 2009 wyni6s15,7 %.

anem w latach 2008-2009

/
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Inne wskazniki finansowe potwierdzaja rowniez dobra kondycje finansowa szpitala.
Wskaznik plynnosci biezacej wynosi 4,17 - co oznacza, ze szpital z majatku obrotowego jest
w stanie ponad czterokrotnie pokryc wszystkie zobowiazania biezace, zas wskaznik got6wki
wynosi 2,6 - co potwierdza bardzo wysoka plynnosc finansowa zakladu. Utrzymywanie na
koniec roku wysokiej ilosci srodkow pienieznych podyktowane jest planowanym na rok 2010
zakonczeniern inwestycji budowy bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji i przebudowy
Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy 40,94% udzialu srodkow wlasnych.
Wskaznik relacji naleznosci do zobowiazan wyniosl 151,63%. Wielkosc ta pokazuje

ze Szpital jest w stanie regulowac zobowiazania biezace ze srodkow uzyskanych z naleznosci.
W roku 2009 wykonano remont pomieszczen pralni gdzie przeniesiono Dzial Fizjoterapii
Poradnie Rehabilitacyjna, Zakonczono remont pomieszczenia kt6re wczesniej zajmowala
rehabilitacja oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa. Od marca

br. zostalo tam przeniesione laboratorium. Wykonano rowniez remont pomieszczen
i przystosowanie ich dla potrzeb wyjazdowych zespolow ratunkowych, remont dachu nad
biblioteka,

przystosowanie pornieszczen dla potrzeb pralni, dokonczono remont hotelu

pracowniczego oraz naprawiono dwa kotly centralnego ogrzewania.
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Wskazniki sprawnosci finansowej pokazuja, ze zaklad racjonalnie gospodaruje majatkiern
obrotowym. Wskaznik cyklu zapas6w nie przekracza poziomu 3 dni , co oznacza, ze sredni
czas wykorzystania materialow od momentu zakupu do chwili wydania na oddzial nie
przekracza

3 dni. Wskaznik rotacji naleznosci pokazuje, ze sredni czas finansowania

odbiorc6w wynosi 53 dni. Wskaznik ten jest wyzszy od wskaznika rotacji naleznosci za rok
poprzedni

0

13 dill. Wysoka wartosc wskaznika spowodowana jest wysokimi (prawie

dwukrotnie wyzszyrni niz przecietnie) naleznosciami na koniec roku od Narodowego
Funduszu Zdrowia. W rniesiacu grudniu dokonano przebudowy planu rzeczowo-finansowego
polegajacego na zmniejszeniu limit6w w zakresach swiadczen w kt6rych wystapily
niewykonania rocznych limit6w na rzecz zakres6w swiadczen w kt6rych wystapily
nadwykonania. Dzieki temu Szpital uzyskal srodki z NFZ na wszystkie wykonane w roku
2009 swiadczenie medyczne. Wskaznik rotacji zobowiazan wynosi 15 i oznacza, ze sredni
obr6t zobowiazaniarni wynosi 15 dni.
Nalezy podkreslic, ze Szpital jest w dobrej kondycji finansowej i termin zaplaty za
zobowiazania z tytulu dostaw towar6w i uslug nie przekracza 30 dni. Rowniez zobowiazania
publicznoprawne sa regulowane w terminach ich wyrnagalnosci.

W zalaczniku do opracowania przedstawiono dochodowosc poszczeg61nych oddzialow
oraz przychodni.
Jak widac z zalaczonych wykres6w najbardziej rentownym oddzialern szpitalnym jest
Oddzial Dzieciecy oraz Oddzial Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Nierentowne natomiast
okazaly sie oddzialy: ginekologiczny i anestezjologii i intensywnej terapii. Wsrod poradni
najbardziej

rentowne

sa

poradnia

urazowo - ortopedycznej, laryngologiczna

dermatologiczna,

okulistyczna,

chirurgii

i ginekologiczna. Nierentowna natomiast jest

poradnia neurologiczna.

VI.

Podsumowanie.

Podsumowujac

temat

sytuacji

finansowej

dochodowej

Szpitala

Powiatowego

w Zakopanem nalezy zwrocic uwage na wysokie wskazniki rentownosci i dochodowosci,
kt6re pokazuja mozliwosc racjonalnego gospodarowania i osiagania zysk6w na dzialalnosci
biezacej szpitala. Osiagniety w roku 2009 zysk na sprzedazy daje mozliwosc inwestowania
wolnych srodkow w poprawe warunk6w swiadczonych uslug medycznych. Na podkreslenie
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zasluguje fakt, ze Szpital ciagle poszukuje zewnetrznych zrodel finansowania inwestycji
i zakup6w inwestycyjnych.

Projektowane sa dalsze modernizacje i zakupy inwestycyjne

z udzialem srodkow zewnetrznych.

W roku 2010 planuje sie zlozyc kolejny wniosek

do programu MRPO na lata 2007-2013 na termomodernizacje i wykorzystanie odnawialnych
zrodel energii.
Na rok 2010 me sa planowane wysokie wydatki na zakup nowego sprzetu, Zalozona
w planie finansowym amortyzacja pozwoli na biezaca wymiane zuzytego sprzetu
medycznego, natomiast wydatki zwiazane z zaplanowanymi remontami i modernizacjami
pomieszczen zostaly ujete w kosztach biezacych szpitala.
Kolejny rok dzialalnosci

naszego szpitala pokazuje ze system opieki zdrowotnej

w naszym kraju jest na dobrym poziomie a srodki uzyskiwane z kontrakt6w z NFZ w pelni
wystarczaja na dzialalnosc biezaca a nawet na inwestowanie na duza skale w poprawe jakosci
uslug poprzez zakupy nowoczesniejszego sprzetu medycznego, remonty dostosowawcze
do wymog6w sanepidu i NFZ, kt6re sa konsekwencja wymog6w Unii Europejskiej a nawet
inwestycje w rozbudowe infrastruktury bez zaciagania kosztownych kredyt6w bankowych.
Majac na uwadze dotychczasowe wyniki finansowe zakladu mozna z cala pewnoscia
powiedziec, ze

0

ile nie zmienia sie drastycznie warunki finansowania sluzby zdrowia

w Polsce, to za kilka lat Szpital Powiatowy w Zakopanem pod wzgledem warunk6w leczenia
bedzie por6wnywalny z najlepszymi szpitalami swiadczacymi podobny zakres uslug w Unii
Europej skiej.
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Rentownosc oddziaf6w szpitalnych w roku 2009
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