oPINIA NIEZALEZNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA
D|aZarządu Powiatu Tatrzańskiego' Rady Społecznej i Dyrekcji
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im.

dr

Tytusa

Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą w 34.500 Zakopane u|. Kamięniec 10, na które składa się:

l)

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2)

bilans sporządzony na dzień 3I'|2'201Ir., który po stronie aktywów

i

pasywów zamyka się
72 843 254.26 zł;

sumą

3)

rachunek zysków

i

strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31,I2.201rlr. wykazujący zysk netto
332 663.15 zł:

w wysokości

4)

zestawienie zmian

w funduszu własnym za rok obrotowy

wzrost kapitału własnego o

5)

0l.0l.20l lr. do 31.|2.20| lr. wykazujące

kwotę

rachunek przepĘwów pienięznych
stanu środków pieniężnych o

455 776,30 zł;

zarok obrotowy od 01.0l.20|1r. do 3|.|2.20|lr. wykazujący wzrost

kwotę

6)

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za

sporządzenie zgodnego

z

od

2 673 368,94 zł;

obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania

z działa|ności odpowiedzialny jest Dyrektor Szpita|a.
Dyrektor Szpitala, jako jedyny statutowy organ jednostki wraz
sprawującym nadzór,

z

podmiotem tworzącym

w trybie okeślonymw ustawie z dnia |5.04.20||r. o
z

dnia

jednocześnie

dziata|nościleczniczej, są

zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowę oraz sprawozdanie
wymagania przewidziane w ustawie

i

z

działa|nościspełniaĘ

f9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr l52, poz.

1223, z póżn. zm.), zwanej dalej ,'ustawą o rachunkowości''.

o zgodnoŚci z wymagającymi zastosowania zasadami
(poliĘkfl rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono' we

Naszym zadaniem było zbadanie

i

wyrazenie opinii

wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak też' wynik finansowy Szpitala oraz

o

prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliŚmy Stosownie do postanowień:

1)
2)

rozdziału 7 ustarvy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Po|sce,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność,pozwalającą na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoŚci badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności Zastosowanychprzez Szpital zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie

-w

przeważzającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, zktórych wynikają liczby i

informacje zawartę w sprawozdaniu finansowym, jak i całościowąocenę sprawozdania finansowego.
|Jwaiamy, irc badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Nasz}'rn zdaniem' zbadanę sprawozdanie finansowe, we wsrystkich istotnych aspektach:

a)

przedstawia rzetelnie i jasrro informacje istotne dla oceny syuacji majątkowej i finansowej Szpitala

m dzien

31.12.2011 r.' jak też jej wyniku finansowegc za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r."

b)

zostało sporządzorre zgodtlte z wymagającymi zastosowania zasadami (poliĘką) rachunkowości oraz

rra

podstawie prawidłor,vo prowadzonych ksiąg rachunkowych"

c)

jest zgodne

z

wpĘwającymi na treśćspnwozdalia finansowego przepisami prawa i postanowieniami

statutu szpitala.

Sprawozdanie z działalnościSzpitrla jest kompletne w rozumienil

au.t.

49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a

zawarte w nim fuformacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident

W imieniu podmiotu Nr 529
uprawnionego do badania

PREZ
Kraków' dn. 24.04. 2t12 r.

rffi

.r&i..ribx o'ia 422v8 g8

nrr

uprawnień K|BR 529

szpitaI Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego
ul. Kamieniec 10

W

Zakopanem

BlLANs sporządzony na dzień 31.,.2.2011 r. (w zł|
stan na dzień zamknięcia ksiag

roku bieżacego
Aktywa trwałe

54 790 202,61

Wańości niemateria|ne i orawne

|.

stan na dzień zamknięcia ksiag

rachunkowych

AKTYWA

roku popżedniego
52 361 5'12,7(

177 720,2(

2

955,3i

' Koszty zakończonych prac rozwojowych

1

l. Aktywa obrotowe
l.

177 720,2(

i Drawne

2 955,3

4. za|iczki na Wńości niemateria|ne i orawne

Rzeczowy aktywa truałe

'l. Środki tMałe
a) grunty (w tym prawo wieczyslego gruntu)
b) budynki' loka|e i obiekty inżynierii lądowe

wodnei

c) urządzenia techniczne i maszyny

18 053 05't,6:

15 350 411,1t

Zapasy

408 944,9r

343 087,9r

' t\,4ateriały

408 944,9r

343 087,9r

5 4E0 648,11

5 5E3'134,1/

e) inne środki tMałe
Środki tMałe W budowie

5 480 648,1

5 583 134,1/

5 055 266,9t

5 356 446,7

5 055 266.9t

5 356 446,7

3. Produkty gotowe
4. Towary

54611 8U,41

52 357 9t9,3:

54 611 844,4/

52 312 419.3

1 102 430,0(

1'1 102 430,0(

l. Na|eŹności od jednostek powiązanych

32 539 484,1

a) z tyt' dostaw i usług o okresie sp.łaty

1

34 758 969,2(

5. Zaliczki na dostawy
||.

- do 12 miesiecy

643 270,7

751 133,1

. powyżej ,|2 mjesiecy

5 132 123.11

6 463 501,9

0.0(

45 500,0(

1

2' Na|eżności od pozostałych jednostek
a) z tyt' dostaw i usług o okresie spłaty

3.za|iczki na środki tMałe W budowie

1

Na|eżnościkrótkoterminowe

455 870,1(

2 975 051 .2,

d) środki transpońu

|||.

NaIeżnościdługoterminowe

-

do 12 miesiecy

-

powyże] 12 miesiecy

' od jednostek powiązanych

2' od jednostek pozostałych

c) Inne

IV. Inwestycje długoterminowe
1.

638,0(

638,0(

Nieruchomści

jednostkach powiązanych

udziały Iub akcje

638.0(

0,0(

0.0(

udziały lub akcje

0,0(

0.0(

inne papiery Wartościowe

a) W

inne krótkoterminowe
fi

pozostałych jednostkach

aktywa

638,0r

638,0(

udziaV lub akcje

638,0r

638,0(

inne papiery wartoŚciowe

udzieIone pożyczki

fi

inne krótkoterminowe

4. Inne inwestycje długolerminowe
0,0(

0,0(

nie.l7VÓkreŚÓwe

1 . Aktywa z tytutu odroczonego podatku
iochodoweoo

I

224 354,51

l't 897 723,4t

I

224 354,51

inne srodki pieniężne
inne aktywa pieniężne

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe

2. Inne inwestvcie krótkoterminowe
IV. KrÓtkoterminowe

niedzvokresowe

roz|iczenia

AkĘwa razem

,t'

.o"i.ł..ąi""i,o,""".o""'"

72 843 254.2t

lm. dr T}.tusa Chałubińskiego
w Zakopanem

Ć}t:misl,"t,
- ' .

265 735,0t

SłPfTRńRPBs;oęs*uoo

*' tł.iuii'ij.i iil i irl ir i.i'i

''"'' ""*.,*"'"""''

11897 723,4t

aktywa linansowe

środkioienieżne w kasie i na rachunkach

V' Długoterminowe rozIiczenia

.

224 354,51

nansowe

c) środki pieniężne W kasie i inne aktywa

inne długoterminowe aktywa flnansowe

t.'.

224 354,51

I

udzieIone pożyczki

inne papiery wańościowe

'

I

11897 723,4,

b) w pozostałych ,iednostkach

nansowe

udziały Iub akcje

"

11 897 723,4/

udzieIone pożyczki

udzieIone pożyczki
inne długoterminowe aktywa

0,01

226 687,3

jednostkach powiąZanych

638,0(

inne papiery Wańościowe

b) W

Inwestycje krótkoterminowe

1. KrÓtkoterminowe aktywa finansowe

3' Długoterminowe aktywa finansowe

6 978,0(
4',t8 403,21

d) dochodzone na drodze sadowej
l||.

2' Wańości niemateria|ne i Drawne

a) W

roku poprzedniego

2. Pólprodukty i produkcja w toku

3' |nne WańoŚci niematerialne

2.

roku bieżacego

1

2' Wańośc firmy

||.

rachunkowych

AKTYWA

30.03.20'12 r

^nRe#fukarz
inałisko
Imie

Dyrektora Zakadu

I

99 834,5(

67 711 923,8t

szpita| Powiatowy im. dr Tytusa chałubińskiego
ul. Kamieniec 10
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Zakopanem

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011 r. (w zł|
stan na dzień zamknięcia ksiag

stan na dzień zamknięcia ksiag

rachunkowych

PASYWA

roku bieżacego
\. Kapitał (fundusz) własny
l. Kapitał (fundusz) założycie|ski

roku poprzedniego

44 889 886,1t

44 434

33 538 190,5(

33 538 190,5(

't

09,8t

Na|eżne wpłaty na kapitał podstawowy

||.

895 919,3r

10 109 359,21

V. Kapitał (fundusz) z aktuaIizacji wyceny

|at ubiegłych

332 663,1

-36 933,6r

823 493,8

odpis z zysku netto w ciągu roku

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

l. Rezerwy na zobowiązania
.

RezeMa z

lochodoweoo

tytutu

27 953 368,0t

23 277 814,01

11 263 807,71

t0 902 826,5

odroczonego podatku

2. RezeMa na świadczenia emeryta|ne

i

0,0(

0,0(

0,0(

4 366 833,0r

3 609 403.0(

0,0(

0,0(

2 593 630,8i

2 082 934'9ę

2 593 630,8r

2 082 934,9(

1 016 198,6

555 530,4(

b) z tytułu emisji dłużnych papierÓW

Vańościowch

d) z tyt' dostaw i usług, o okresie
WmagaIności:
- do 12 miesiecy
- powyżej 12 miesiecy

długoterminowa

3 536 502,4(

2 740 492,Oi

0 zobowiązania WeksIowe

krÓtkoterminowa

572 236,51
7 155 068,7i

1

58 280,4

8 004 054,0;

dłUgoterminowa

g) z tyt' podatkÓW,
;Wiadczeń

ceł ubezpieczeń i innych

742 182,0\

h) z tyt' wynagrodzeń

7 '155 068,7t

zobowiązania długoterminowe

I 004 054,0

220 269'2ł

0,0(

' Wobec jednostek powiązanych

429 751,4,

11 659 516,3!

8 335 833,0,

1- Ujemna Wańość firmy

2. Wobec pozostałych jednostek

220 269,21

0.0(

a) kredyty i pożyczki

2. lnne rozliczenia miedzvokresowe
dłUgoterminowe

emisji dłuŹnych papierÓw
vańościowych
b) z h^Ułu

DYREKTOR

SZPTNAIń. POWTATOWEGG
im. dr Tytusa Chałubinskiego
iv zakooanem

B'0. ilŁĆl.'.j." ;....''';."',.,,
!lł
,)Ł,)łfI t1 ,lĄ.al':;

"i

.,"."."o,

i

* ,1,1

'A/żż\
v t
iJ1

mgrRednatokarz

.',':r,J

.o"ł.."*"; .',*.""'.

30.03.2012 |

I

335 833,0,

I

332 355,1(

3 374,4

Pasywa razem

220 269.21

d) inne

659 516,3{

1 656 't41 ,8t

1'1
1

krótkoterminowe

c) inne zobowiązania finansowe

""*

161 960,4

442 941 ,7i

3. Fundusze specjalne
|V. Roz|iczenia międzyokresowe

808 977,1

14 821,4

i) inne

krótkoterminowa

'

54,4,

0,0(

a) kredyty i pożyczki

e) zaliczki otrymane na dostawy

."

1

powyżej 12 miesiecy

2 898 772,4!

3' Pozostałe rezerwy

1

.

4 108 738,9t

)oooone

||.

4 039

c) inne zobowiązania finansowe

brotoweoÓ .wieIkÓść lIiEmna)

1

' Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

123 113,1

Vlll. Zysk (strata) netto

].

4 809 774,7i

b) anne

V|' Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

|X.

1

zobowiazania krótkoterminowe

- do '12 miesiecy

l0

|V. Kapitał (fundusz) zakładu

zysk (strata) z

|||.

roku poprzedniego

Mymagalności:

Udziały (akcje) własne (wieIkość ujemna)

V||.

roku bieżacego

a) z tyt' dostaw i usług, o okresie

wieIkośÓ ujemna)
|||.

rachunkowych

PASYWA

;;";;;;";il,;;;;;-;;;

3 477.8!

67 711 923,8t

Szpita| Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul.

Kamieniec 10

RACHUNEK zYsKoW

I

STRAT sporządzony na dzień

31 grudnla 2011 roku (w zł)

(Wariant porÓWnawczy)

TREŚć
Ą.

Stan na 31.12.2010

Stan na 31.12.2011

PMYCHoDY NETTo zE SPRZEDAżY I ZRÓWNANE Z

N|M| W TYM:

49 628 455,1

44 596 269'4ł

48 997 275.4i

44 595 359,44

0,0(

910,0(

oD JEDNosTEK PoW|ĄZĄNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów

|.

l|' zmiana stanu produktóW (zwiększenie. WańośÓ dodatnia, zmnjejszenie - ujemna)
|||.

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

|V. Przychody netto ze sprzedaży towaróW i materiałów

631 179,71

r'. Srodki na staże i rezydentury

B.

KoszTY DZ|AŁALNoscI oPERACYJNEJ
l.

50 056 531,91

Amortyzacja

|1.

Zuizycie materiałÓW i energ

II|.

10 352 664,5
41

I 686.9.

0,0(

V. Wvnaorodzenia
V|' Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
V||' Pozostałe koszty rodzajowe
V||l. Wańośc sprzedanych towarÓW i materialów

zYsK / STRATA zE SPRZEDAżY (A-B)
). PozosTAŁE PRzYcHoDY oPEMGYJNE
Przvchodv ze zbvcia niefinansowvch aktwvów trwafuch

21 872

2 6'10 000,0(

2 622

316'6ź
667,I',.

226 540.3i

0,0(

524,4(

428 076,7i

1724 095,4

4 880 100,7:

3 909 305,9'

600,01

6 076,0i

ll. Dotacje

0,0(

23 664 873.3Ą
2BB 063,94

.

0.0(

451 032,31

lll. Inne orzvchodv ooeracvine

4 873 424.7(

3 458 273,5,

PozosTAŁE Koszw oPERAGYJNE

4 539 939,4!

5 221 727.41

0,0(

0,0(

l. strata ze zbvcia niefinansovwch aktvwÓW trwałvch
||.

Aktua|izacja WańoŚci aktywÓw niefi nansowych

lll. lnne kosztv ooeracvine
.

5 685 527,6

575 518,8(

w tym podatek akcyzowy

|.

I 692 246,4

6 672 296'6ź
13 164 649,1

Usługi obce

|V. Podatki i opłaty

42 872 174.0(

3 081 130,0(

zYsK / STRATA NA Dz|AŁALNoŚcl opER.łcy.lNEJ (c+D-E)

3. PRZYCHODY FINANSOWE
|' Dywidendy z tytułu

0,0(

0,0(

4 539 939,4(

5 221 727.4t

-87 915,5:

41't 673,81

470 318.3(

463 031.3t

470 308,9(

463 031.3'

udziałów. w tym:

od iednostek oowiazanvch
ll. Odsetki w tym:

od iednostek oowiazanvch
lll. Zysk ze zbycia inwestycji
lV. Aktualizacja Wartości inwestyc,ii

V. Inne
.

9,4(

0,0(

KOSZTY FINANSOWE

2 367,62

{ 056,3!

l. Odsetki, w tym:

1 911,4t

0.0(

od iednostek oowiazanvch
ll. Strata ze zbycia inwestycji
l||' AktuaIizacia wańoŚci inwestvcii

lV. lnne
.

zYsK / STRATA z Dz|AŁALNoscl GosPoDARczEJ

(F+G.H)

456.22

1056,3(

380 035,1a

873 648,8'

wYNrK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.r - J.ll.)

0,0(

0,0(

Zyski nadzwyczajne

0,0(

0,0(

l. Stratv nadzwvczaine

0,0(

0,0(

380 035,1r

873 648.8',

47 372,0(

50 1s5,0(

332 663,11

823 493.81

,.

(.

zYsK / STMTA BRUTTO

(r+/-J)

PODATEK DOCHODOWY
vl'

PozosTAŁE oBoWlĄzKoWE zMNIEJszEN|A zYsKU (zW|EKszENlA

{.

ZYSK / STRATA NETTO (K.L.M)

JTRATY)

.\'-J

.

.

-

?."
-3)OĄ't

ł .i

|

hska*

ri:a.'.:'.,.........,;..r...-.

lmie i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie

30.03.2012 r

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

WPROWAD ZENIE DO S PRATTOZDANIA FIIVANS OWGO

1.

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem; 34-500 Zakopane; ul'

Kamieniec l0
Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczen zdtowotnych
stacjonarnej

w

zakresie

, dorażnej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - finansowanych ze

środków publicznych osobom ubezpl'eczonym otaz innym osobom uprawnionym do tyclr
świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częśctowąodpłatnościąlub

całkowitą odpłatnością.Realizując cę|e Zakład wykonuj

e

zadanl'a słuzące zachowaniu,

ratowaniu, przywtacaniu i poprawie stanu zdrowia"
Zadanta, w/w obejmujądział.ania medyczne wynikające Z procesu leczenia lub

z odrębnych

przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych w szczególności:

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

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

rehabilitacjalecznicza,
opieka nad kobietą cięŻarnaujej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem'

zapobieganie powstawaniu urazów
oraz szczepienia

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

o

i

chorob popTZeZ działanta profilaktyczne

chronne,

dział.ania diagnostyczne i analityki medycznej'

pielęgnacji chorych'
pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi'

czynności z zakresu zaopattzenia orlopedycznego'
orzekanie o stanie zdrowta,

prowadzenie dziaŁa|ności profi laktyczno - oświatowej,
organizowanie i prowadzenie szkoleń medycznych i niemedycznych,

Wpis do Rejestru Publicznych Zakładow opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnta 21.08.2001 r. pod
numerem

KRS 0000010609

1,,
Ą

W:
r"j

2.
3"
4.
5.

Nie dotyczy.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnta2U.1. r.

Nie dotyczy.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzonę pTzy załoŻęntukontynuacji działalności

gospodarczej przezZaWad dającej się przewidzieć w przyszłości.

6.
7.

Nie dotyczy"
Zasady rachunkowości przyjęte ptzy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień

31 grudnia 201I r. sązgodne z ustawą zdnta29 września1994 r. o rachunkowości, Zwaną
dalej ,,Ustawą'', która określamiędzy innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających
siedzibę lub miejsce Sprawowaniazaruądu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

a

strat w

rachunek przepływór'v pienięznych metodą pośrednią ze

szczegółowościąokreśloną w zał.ączniku nr

a)

i

1 do

Ustawy'

Srodki trwałe, środkitrwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.
Środki trwałe, środki trwałe w budowię, wartości niematerialne i prawne wycenia się

według cen nabycia

lub kosztów

o

wy.tworzenia, pomniejszonych

odpisy

amorty zacyjne lub umo rzeni owe.

Srodki trwałe oraz wartościniematerialne

i

prawne

o

war1ości początkowej nie

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

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz waftości niematerialnych i prawnych

o wartoŚci początkowej powyżej 3.500'00 zł dokon}.wane są na podstawie
amortyzacjt, zawierającego stawki

i

planu

kwoty rocznych odpisów' Jednostka przyjmuje

stawki ptzewtdziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym
zał'ączntk do ustawy podatkowej.

Amoftyzacja jest dokon1r,vana metodą liniową. Rozpoczęcie dokonyr,vania odpisów
amortyzacyjnych od Środków trwałych otaz wattości niematerialnych

i

prawnych

następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto środki trwał.e oraz

warlości niematęrialne i prawne do uzytkowania.
Srodki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.

b) Nalezności długoterminowe, naleznościkrótkoterminowe

t toszczen|a.

Naleznościdługoterminowe' nalezności krótkoterminowe t rcszczenia wykazywane Są

w

wartości netto (pomniejszonej

o odpis

aktualizacyjny)' Nalezności podlegają

,lą"

aktua|izacji wyceny popruez pomniejszenie ich o odpis aktua|izacyjny do wysokości

nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpteczeniem. JeŻe|i dłuznik za|ega

z

zapłatą

nalezności przez okres dłuzszy ntŻ 6 miesięcy odpis tworzy się w wysokości 100%
kwoty nalezności.

c)

Zapasy

Zapasy rzeczowch sktadników majątku obrotowego wycenia się w cenach zakupu

brutto

(VAT nie

podlegający odliczeniu podvtyisza cenę zakupu). E'widencja

w układzie ilościowo-wartościowym.Wartośćstanu
rłycenia się kolejno po cenach tych składników, które

ana|ityczna prowadzona jest

końcowego materiałów
j

ednostka nabyła najwcześniej.Ewidencj ę materiałów przekazywanych bezpośrednio z

zakupu na potrzeby jednostki oraz paliwo w transporcie sanitarnym

i

gospodarczym

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

Na dzień bilansowy nie zuŻyte materiały oraz paliwo podlegają

inwentaryzacjt,

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

z

zakupem materiałów

ze wzg|ędu na ich

z

ostatniej

nieistotność

traktowane są jako koszty okresu, w którym je poniesiono'
d) Zobowiązani a długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowtązania długoterminowe i krótkoterminowe wyceniane Są

w

wartości

nominalnej.
e)

Koszty nagrod jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Zakł.ad tworzy

w

wypłacone

rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które zostaną
ptzyszł'ości.Wysokość rezerw jest uzaleŻniona od dotychczasowego

okresu zatrudnienia poszczególnych pracowników. Utworzona tezerwa

jest

wykorzystywana w roku następnym do obciążenia jej kwotą wypłaconych nagrod i
odpraw.

Ewidencję

i

roz|tczanie kosztów prowadzi się według rodzajow na kontach zespołu 4 i

równocześnie według funkcji- na kontach zespotu 5.
s)

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo Za pomocą systemu finansowo
księgowego FORTE Finanse i Księgowośó wersja 201,1 d., której autorem jest firma
SAGE Sp.z

h)

o.o. ul.

Kolejowa5lT 0I-2I7 Watszawa.

Wszystkie znaczące zdarzenia,jakie nastąpiły po dniu bilansowym uwzględniono w
bilansie i w rachunku zysków i strat.

qł,

DoDATKowE INFoRMACJE I OBJAŚNIENIA
USTĘP

l.

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków
trwatych otaz

wartości niematerialnych i prawnych.

a)
b)

2,

Wartościniematerialne i prawne _ zmiany w ciągu roku obroto
wego zał.ącznik nr
Środki trwałe _ zmiany w ciągu roku obroto wego załączniknr

1

2

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego nie ma gruntów
w uzytkowaniu

wieczystyrn.

3.

Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego uzywał w 2OI1 roku
następujące

środki trwałe na podstawie dzierŻav,ry:

- Ana|izator parametrów krytycznych Cobas b 221
- Aparat do analizy moczu

Clinitec Avantus

- Aparat do identyfikacji szczepów bakter. Vitek 2
- Automatyczny analizator koagulologii Sysmex
Ca 500
- Automatyczny analizator biochemiczny Konelab
30 I Biomerieux
- Automatyczny analizator hematologiczny Pęntra
- Aparat

XL

80

Vidas PC Biomerieux.

-

Angiograf Axiom Artis Simens.

-

Defibrylator GE Medical System.

-

Kardiomonitor Dash 4000.

- Pompa infuzyjna
- Respirator

Ap

22 Ascor.

Achieva Bennett.

- Ssak SUI/Z Aga Labor.
-

Usg Cypress Acuson.

. Sprzęt resuscytacyjny SR 02l Intermed.
- Aparat do

kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Data Scope.

- Kardiostymulator

EpD ZOIB Biotronic

- Strzykawka Illumena Liebel.
- Zęstaw do ablacji Cardiolab

GE Medical

r

#,"

4.

Szpital Powiatowy im dr Ty.tusa Chałubińskiego nie posiada zobowtęań wobec

budzetu państwa, ani budzetów gmin

z

t5ĄllŁu uzyskania

prawa własnoścido budynkow i

budowli.

5.

Kapitał podstawowy _ zm|any w ciągu roku obrotowego

Stan na początek roku obrotowego

33.53 8. 190,50

Stan na koniec roku obrotowego

33.538.190,50

6.
"
7

Kapitał zakładowy - Zakład sporuądza zestawienie Zm|an w kapitale własnym.

Wynik finansowy netto

Zysk netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 20|I r. w wysokości
332"663,I5 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału Zapasowego.

8.

Rezerwy _ zmlany w ciągu roku obrotowego
Rezerwy

Stan na początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec okresu

Rezerwa z tyt. odroczonego
podatku dochodowego

Rezerwy na świadczenia
pracownicze

2 898 772.45

1

458 513,09

248 546.56

4 108 738,98

Pozostałe rczerry

8 004 054,07

3 0'14 392,78

3 863 378,13

7 155 068,72

80'l 495,92

2 320 871.44

na podwyżki Wynagrodzeń

3 122 367,36

udział Własny do projektu
''wykorzyst,od n.Źród'en

1

-

470 813,93

program dostosowawczy

2 870 000,00

Iampa do TK' przegląd TK,wymiana
kotła

540 872,78

remonty

rezeMa na toczące się postępowania
odszkodowawcze

ubezpieczenie od zdarzeń medycznych

wycena majątku

-

eW'przekształcenie

Razem

10 902826,52

1

969 544,50

470 813,93

1 389 544,50

2 4s0 000,00

201 523,78

339 349,00

1 444 848,28

1 444 848,28

400 000.00

400 000,00

200 000,00

200 000,00

4 472 905.87

4111 924.69

11 263 807,70

Zakł'ad nie utworzył' rezerv',y na odroczony podatek dochodowy

fi
/

\{,

i:)u

9.

W 201I r" Zakł'ad utworzył odpis na nalezności nieściągalnena kwotę 2I.68I,93

zŁ'

Kwota ta dotyczy nalezności, ktorych termin płatnościupłynąłco najmniej na sześćmiesięcy
przed dniem bilansowym. Informację o odpisach aktualizujących nalezności zostały zawarte
ponizej:
Grupa należności:

Stan na BO

Zwiększenie

Uznanie za

Wykorzystanie

Stan na BZ

zbędne

(zapłata)
konto 206

33.87 5,55

27.68r,93

23.693,66

26.51r,76

5.352,06

Aktualizacia nalezności

10"

Zobowiązania według pozycjl bilansu:

a) o okresie spłaty do 1 roku zawietapontzsza tabela

Stan na początek Stan na koniec
roku obrotoweso roku obrotoweso
0,00
0,00

Zobowiązania wobec:
Kredyty i poŻyczki
Zobow tązanta z tytułu do staw i usług

2593630,89

2.082.934,96

Zobowtązan|a Z tytułu podatków, ceł i ubezpteczeń
społecznych
Zobowtęania z tytułu wynagrodzeń

555.530,46

1

.01 6. 198,63

808.917,17

742.182,09

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

16r.960,41

14.82r,43

Fundusze specjalne

4)9 751 44

442.941,73

4.039.154,44

4.809.774,77

Razem

b) o okresie spłaty od 1 roku do 3 lat.

Zobowiązania długoterminowe stanowią zabezpieczenta na|ęŻ'ytego wykonania robót w
okresie gwarancji 220.269,26 zt

11.

Wykaz rozliczęimiędzyokresowych kosztów oruzprzychodów:
Stan na:
T1.tuły

I. Oeólem czynne rozliczenia

miedzYokreso]ryc

krótkoterminowe w tvm:
opłacona z góry za następny rok prenumerata czasopism oraz
innvch publikacii
Naliczonv VAT do rozliczenia w nasteonym roku

Początek
roku
obrotowego
r99.834.56

Koniec roku
obrotowego
259.419.65

0

0

lf .74t.56

12.671,90

ą
:/

Srodki projektu współfinansowanego ze środków mechanizmu
ftnansowego Europej skiego Programu Gospodarczego
opłacone z gory za następny rok ubezpieczenta majątkowe

53.840,27

0,00

I3f .360,64

246.747,75

III. ogółem czynne roz|iczenia

międzyokresowe

892,09

6.315,43

III. oeółem bierne rozliczenia

międzvokresowe 8.33s.833.04

11.659.516.35

nrzvchodów

nrzvchodów w tvm:
Srodki inwestycyjne - Malopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013
,,Budowa bloku operacyjnego i przebudowa oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego 8.332.355,r9
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,, '

8.116.630,10

,'Wykorzystanie odnawialnych żrodeł.energii oraz

termomode rnizacja budynków szpitalnych''.

- ,'Budowa

zintegrowanych systemów informatycznych do
0,00
zatządzanta i monitorinsu satelitarnego w Małopolsce''
0,00
Należnv VAT do roz|tczenia w nastennvm roku
3.477.85
Zobowiązanta zabezpteczone na majątku Zakt'adunie występują.

12.
13.

391.380.88
3.374.47

2.

Struktura rzęczowa (rodzaje działalności)przychodów ze sptzedaŻy..

Wyszczególnienie:
SprzedaŻ usług medycznych do

2010 r.

NFZ

odpłatna sprzedaŻ usług medycznych
Pozostała sprzedaz (czynsze z tytułu dzierżav'y, najmu)
Przvchodv netto ze sorzedaŻv towarów i materiałów.
Razem

2.

148.130,90

Zobowiązania warunkowe nie występują.

USTĘP

l.

3.

W roku

201

42.475.520,24

46.847.689,t8

1.394.934,65

L4r4.849,33

724.904,56

734.736,92

910.00
44.596.269,45

48.997.275.43

0

biezącym Zakł.ad nie dokonał nieplanowych odpisow amoftyzacyjnych

środków trwałych.

3.

W roku biezącym Zakład dokonał odpisów aktualizujących wartoścZapasow,

Bo
34.I34,2I
- utworzony odpis aktualizujący warlośćzapasow 2071
2,574,2I
Stan odpisów aktualizujących zapasy na3l.If .2011 wynosi
36.708,42
4. W roku bteiącym nie zakończono Żadnego rodzaju działalności.W roku następnym
- Stan odpisów aktualizujących wartośczapasów na

nie planuje się zaniechania Żadnego rodzaju działalności.

7o

IJ

'

t",,

rY't

5.

Rozliczenie pozycji roiniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od

osób prawnych od zysku brutto:

Rozliczenie podatku dochodowego za 2011 rok.
Przvchodv bilansowe
Korekta nrzvchodów bi|ansowvch
Korekta przychodów o przychody bilansowe nie stanowiące ptzychodów
podatkowych l na|iczone odsetki od nalezności, rozwtązane odpisy aktualizujące, rozwiązane ręzerry, naliczone odsetki od lokat nie zrea|izowa-

54 978 874.17
4 030 725.1I

ne na dzień bilansowv /

Korekta przychodów o przychody nie ujęte w wyniku l otrzymane odsetki od lokat zarachowane memoriałowo w okresię ubiegłym, otrzymane
odsetki od naleznościzaksiesowane iako orzvchód w latach ubiesłvch
Przvchód nodatkowv
Koszfv bilansowe
Korekta kosztów bilansowvch

Korekta kosztów bilansowych o koszty nie stanowiące kosztów uzy.
skania nrzvchodów ale nie nowoduiace obowiazku zan|afu nodatku
amoftyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieod-

4 034 938.94

4
50 948
54 598
7 137

213.83
149.06
839.02
176.89

6 887 853.22

płatnie lub sfinansowanvch innvmi środkami

l718

utworzone rezerwy
koszty bezpośrednio s|tnansowane Z dotacji otrzymanych na działalność
bieŻaca
odpisy aktualizujące nalezności onz odpisy aktualizujące wartośćZapasów

4 472 905.87

wierzytelności odpisane iako nieściągalne
wpłaty na PFRoN za|tczone w koszty lecz nie zapł'acone w roku podatkowvm
Korekta kosztów bilansowych o koszfy powodujące obowiązekzapłaty podatku

f0 27r.f3

kary umowne NFZ. sanepid"
wpłatv na PFRON naliczone w kosztv t zapł.aconę
składki naIzęcz organizacjt, do których przyna|eŻność podatnika nie jest
obowiązkowa
inne koszty nie wvdatkowane na dział'a|nośćstatutową (renty)

Kosztv nodatkowe
Podstawa ooodatkowania
Dochody wolne od podatku ptzęznaczone na cele statutowe
Dochód do ooodatkowania
Dochod do ooodatkowania oo zaokrasl do 1 zł
Podatek należnv za20|| rok

508,27

631 179,71

f4 256.14

20 732.00
249 323.67
17 6s3.67

225 550.00
I 320.00
4 800.00
47 461662.13
3 486 486.93
3 237 163.26
249 323.67
249 3f4.00
47 372

fr

/\)

,{r

6.

Dane o wybranych kosztach w układzie rodzajowym w latach obrotowych:

3L12.2010 r.

3I.I2.Z)II

AmoĘzacja

1.692.246,43

3.081.130,00

ZuŻycie materiałów i energii

4.128.608,9s

6.672.296,62

r0.352.664,57

13.164.649,r2

Podatki i opłaty

4r9.686,94

575.518,89

Wynagrodzenia

2r.9r9.320,13

23.664.813,34

Usługi obce

Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostate koszty

RAZEM:

świadczenia2'575.208,54

rodzajowe

7. Nie dotyczy.
8. W roku obrotowym

2f6.995.37
42.872.174,00

r.

2.610.000,00
288.063.94
50.056,531,91

jednostka nie poniost'a Żadnych nakładów na finansowe aktywa

trwałe.

9. W roku biezącym Zakł.ad nie poniósł iadnych strat ani nie osiągnął zysków
nadzwyczajnych. w roku ubiegłym Za|<ład równiez nie poniósł ż:adnych strat
nadzvty czajnych, ani

zysków nadzwy czajny ch.

10.

USTĘP 3
Struktura środków pieniężnych do sprawozdantazprzepłyvtu środków pienięznych:

A.II.1 .

AmorĘzacja

amortyzacja środków trwałych i

WNiP

A.II.5. Zmiana Stanu Ręzerw
-stan rezerw napoczątek roku
- stan tezetw na koniec roku

Razem

A'II.8 Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalnoŚcr

3.081.130.00

r0.90f .826,52
rr.263.807,70
360.981.18
-600.00

A.II.9 Zmtana stanu zapasów
. stan zapasow napoczątek roku

343.087 ,98

.stan zapasów na koniec roku

408.944,95

Razem

-65.856.97

lr)
ft

A.II.10 Zmiana stanu nalezności i roszczen
- stan nalezności naDoczatek roku
- stan naleznościna koniec roku
Razem
A. II.

1

1 Zmiana stanu zob

o

5.583.734,74
5.480.648,1

102.485 99

wtęan krótkoterminowych

Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku

Razem:

A.II' I 2 Zmtana s tanu

z ob o

5

w tązan dtu

g

ote rm i n

o

4.039.r54,44
4.809.774,77
770.620.33

wych

Stan zobowiązan napoczątek roku
Stan zobowtązanna koniec roku

0,00
220.269,26
220.269.26

Razem:

Zmlana stanu rozlic zen mtędzyokre sowych (aktywa)
Stan na początek roku
Stan na koniec roku

A. II. 1 3

199.834,56
265.735,08
-65.900.52

Razem:

A.II.I4_Zmiana stanu krótkoterminowych tozIiczen międzyokresowych (pasi,vra)
Stan na początek roku
Stan na koniec roku

Razem:

A.II.15Inn.

kor.kty-

Korekta błędu podstawowego:
Korekty deklaracji ZUS zarachowanych w poprzednich okresach do kosztów
biezących zakł'adu
Korekta świadczeń dla NFZ za20l0 rok - weryfikacja sprawozdawczości
Korekta świadczeńinne szpitale
Korekta r ozhczenia do fi nansowani a MRP O wypo s azeni e j ednorazowa
amortvzacia
Razem
B.II. Nabycie wartościniematerialnych i

prawnych

B.II' Nabycię składników rzeczowego majątku trwałego
Spr zedai składników r Ze czow ę go maj ątku trwałe go

Razem:

-

3.477 ,85

3.314,47
-103.38

1..693,64

6.007,70
435,46

+ 131 .249,95

I23.It3.rs

-186.775.26
-5.323.044,68

600,00
- 5.322.444.68

C.IX Pozostałe poz}'cje

l0

r

t,

środkiinwestycyjne z

długoterminowe rczliczenia międzyokresowe przychodow
dofinansowania MRPO

8.332.355,r9

stan na początek roku

11.656.141,88

stan na koniec roku

a a^a

).)

Razem

z).

USTĘP 4

1.
2.
3,

Nie dotyczy.
Nie doĘczy
Przeciętne zatrudnienie (liczba osób) w ciągu okresu obrotowego w poszczególnych

grupach zawodowych wyniosło

Grupa zawodowa
Lękarzę
Farmaceuci

:

Zatrudnienie na
31.12.20ll.

Zatradnienie na
31.12.2010
3C

26

I

I

I3
13
IlnmizvtyŻszym
202
196
Personel średnimedyczny w tym:
r33
r28
Pielęgniarki
2I
2f
Połozne
26
f4
Technicy Medyczni
22
2f
Pozostah
J
8
Personel nizszy
L9
fl
Administracia
52
50
obsługa
31ó
319
Razem
4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzającychi nadzorujących spółek handlowych

-

nie występuje.

5.

PoĘczki i świadczenia o podobnym charaktęrze udzielone osobom wchodzącym w

skład organów zarządzających inadzoĄących spółek handlowych_ nię występuje.

6.
a)

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za:
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wynosi9.717,00 zł.

USTĘP 5

1.

W roku 2011 dokonano korekty wyniku finansowego zlat ubiegłych.
Zestawienie korekt błędu podstawowego przedstawia poniisza tabela

11

a
vt

Lp

korekty biezącego
roku

Wvszczesólnienie
1.

Nierozliczonv wvnik finansowv z BO

)

Korekty błędu podstawowego zwiększaiące straty w tym:
Korekty deklaracji ZUs- nte zarachowanę w koszty ubiegłych
okresów składki ZUS od wvnasrodzeń

8.136.80

Korekta świadczeń NFZ _ weryfikacia sprawozdawczości
Korektv Świadczeń oozostale szoitale

6.007.10
435.46

J.

2.

r.693.64

Korektv bledu nodstawoweso zwiększaiace zvski w tvm:

Korekta rozhczenia dofinansowania MRPO
przyięte w 2010 r - iędnor azowa amortyzacla

4.

0.00

131.249.95
r3r.249,95

wyposazenie

Osółem nierozliczony wynik z lat ubiegłvch (1-2+3)

Po dniu

bilansowym

123.113.15

nie wystąpiły znaczące

zdarzenia, które wymagałyby

uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym'

3.
4.

W trakcie roku nie dokonywano Zm:'an zasad (polityki) rachunkowości.

Nie dotvczv.

USTĘP 6

Szpital Powiatowy im.

dr

Tytusa Chałubińskiego

w

Zakopanem

nie

sporządza

skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

USTĘP 7
W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Zakładu z Żadnąinną jednostką.

USTĘP 8
Zakład nie przewiduje zagroień dla mozliwoŚci kontynuowanta działalnościprzezjednostkę.

USTĘP 9
Nie są Znane Za|<ładowi zadne inne informacje niz wymienione powyzej' których ujawnterue
mogłoby w istotny sposób wpłynąó na ocenę s1.tuacji majątkowej, finansowej oruz wynik
finansorł,y jednostki.

i,'."
-',,' .i; ,- -l:,
J-X)łtt ti.SUSi,"'ił'.i:'i c ll,l' i.l l:ł

,:,"1

DYRE KT O R
łm ds Tytusa Chałubinskiego

:ZFSf,ALA POWIATOWEGC
wZakopSgery,

ąw

A4 a4lĄ

RegiffiTobforz
ł

l2

załącznik nr

1 do informacji dodatkowej

Zestawienie zmian wańości niematerialnych i prawnych

'l

lnne wańości
niematerialne i prawne

Wyszczególnienie

Lp.

Wańośćzł

Wańośc początkowa na początek okresu

234 689,71

z inwesiycji
z

153 196,2(

zakupu

33 579,0(

rieodpłatne otrzymanie
.g

E
0)

2

aN
v

0.}
'=

N

apon
easing finansowy
aktualizacja lvyceny
ulepszenia
Inne

Razem zwiększenia

186775;2t

likwidacja

3

'-

sprz edaż

a

nieod płatne przekazanie

o
N

:o
E
N

aktualizacja vryceny
inne

Razem zmniejszenia
4

Wańość początkowa na koniec okresu (1+2-3)

421 464,9i

5

Umorzenie na początek okresu

231 734,3t

.E

6

o
N

Yo

oJ9

'=

N

.E

E

o)

7

N

o
o
.E

E

N

I

rmortyzacja (umozenie) stanowiąca koszty uzyskania

12 010,3!

rmortyzacja (umozenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania
rieodp,latne otŻymanie

aktualizacja vvyceny
Razem zwiekszenia

: 12,:010;:3!

ikwidacja
;pŻeClaŹ
lieodpłatne przekazanie
nne

ł'azem zmniejszenia

Umorzenie na koniec okresu (5+6-7)

243::7,44;7i

,Vańość bilansowa (4-8)

rł iĘtl;Y t:i;ł 'j

177::720:i2(

".

,ł;o::] Ęł.ka

,,,,'lffi,l$"ffifiEg'
,ns,

nełir:{;&ał

data i podpis

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

Rzeczowe aktywa trwałe - wartośćpoczątkowa i ich umorzenie

Lp.

Grupa środkÓw
trwatych

Stan brutto na
BO

Przychody

Rozchody

Stan na BZ

Stan na BO

zwiększenia

3

4

o

7

8

I

2

1

Grunty (w tym
prawo użytKowanla
wreczystego

1

Umorzenie (amortyzacja)

Wartość początkowa

1

'1 102 430,00

Zmniejszenia

Odpisy

Wartość netto

naBZ

Stopie umorzenia w

Stan na BZ

aktualizujące
t]^ułu utraty
wartości

(7-'t't-12)

na BO (8:3)

1'.1

12

13

14

10

naBZ
(11:7)
1Ę

11 102430,0(

1,1.10:2 430,Qt

gruntu)

2

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowe.j iwodnej

37 458 690,28

3 162 867,18

40621 557,4ę

4919206,15

943 382,04

o,o2

5:862 588;1:

34 758 969;29

3 492 956;36

365 565,30

192 839,32

40 499,50

517 905,1

1 455 91s,73

625 792,56

186 852,41

13,1

14,43

2 975 051,24

20,o7

14,81

6Ę27a'75

45,45

3c'Óf

w tym budynki

mieszkalne
3.

)rząozen|a
echniczne

i

1 821 435,46

1

712 020,4C

40 499,50

naszvnv
4.

5

1 376 925.73

78 990.0C

nne środkitrwałe

14 456 803,56

414 667,0!

255 386,29

14 6 16 084;36

7 993 301,65

ąazem (1-5)

66 216 285,03

5 368 544,6i

295 885,7S

71 288 943,91

45 500,00

4 876 487,3t

4 921 987,38

10 245 032,05

5 217 873,17

71 288 943,91

Srodki transportu

7

Środki trwałe w
budowie

8

Za|iczki na środki
trwałe w budowie

Razem (6-8)

66 261 785,03

644,98

I 483

961!-20

5 132123,16

55,29

64,89

746 045,8Ą

255 386,29

13 903 865,6C

3 069 119,6t

295 885,81

'16

677 099,47

54 611.84,4,44

21,00

23,3S

13 903 865,6(

3 069 1'19;62

295 885,81

16 677 099,47

54 611 8a4:4Ą

20,98

23,3ę

1

r{

(;)t.;wł

8:12

tm.

tr,;

i{ł.

DY REKTO

E

PfTAI_A FOWIATCX}EC.
dr T)nrsa chahb{tlłldo3o
w zal(oPaneB

+'..

rngrRa$ina

fuŁe'l

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

Zestawienie zmlan w kapitale (funduszu) własnym
za okres od 0'1.01 .2011 r. do 31.12.2011 r.
Wyszczegó|nienie

l.a.
1'

a)

1.1

b)
1.222'1 .
a)
b)
2'2'
3.
a)
b)
3.1 '
44.1 .
a)

Stan na dzień

Stan na dzień

31.',12.2011

31.12.20'.t0

Kaoitał (fundusz) własnv na ooczatek okresu (Bo)
korektv błedÓw oodstawowvch

44 434109.8t

43 272 093,2t
-36 933,6i

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

44 434109.8t

43 235 159.6ł

Kapitał (fundusz) podstawowv na poczatek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego)

33 538 190,5(

162734,0t

0,0(

375 456,4i
375 456,42

zwiększenia (z tytułu)
przeksięgowanie ŚrodkÓw tn,vaĘch na kapitał

0,0(

wydania udziałÓw (emisji akcji)
otrzvmane dofinansowanie MFEOG
otrzvmane dofinansowanie POiS
otrzvmana darowizna WOSP

zmnieiszenie (z tvtułu)
przekazania maiątku
umorzenia udziałÓw (akcii)
zwrot niewvkorzvstanvch dotacii
Kaoitał (fundusz) oodstawowv na koniec okresu
Naleine wpłatv na kapitał podstawow na początek okresu
Zmiana na|eznvch Wpłat na kapitał podstawowv

89 000.0(
276 822,0!
9 634,3,
0.0(

0,0(

33 538 190,5(

33 538 190,5(

10 109 359.2C
786 560,18
823 493,8'l

7 100 431 ,6t
3 008 927,5;
3 008 927,5,

823 493,81

3 008 927,5,

36 933,63
36 933,63
10 895 919,3t

0,0(

10 '109 359.2(

0.0(

0.0(

zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Na|eżne wpłaty na kapitał podstawovvy na koniec okresu
Udziafu (akcie) własne na poczatek okresu

zwiekszenie
zmniejszenie
Udziafu (akcie) własne na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zaoasowv na poczatek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zakładu
zwiekszenie (z tńułu)
emisii akcii powvżei wartości nomina|nei
z podziału zvsku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad vvymaganą ustawowo minimaIną
wańośc)
sprzedaz środków tnivaĘch

b)
4.2.
5.
5.1.
a)
b)
5'2.
6.
6.1.
a)
b)

otrzvmane darowiznv

zmniejszenie (z tytułu)
ookrvcia stratv
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kaoitał (fundusz) z aktua|izacii Wvcenv na poczatek okresu
Zmianv kaoitału (funduszu) z aktua|izacii Wvcenv

zwiększenie (z tytułu)
zmnieiszenie (z tvtułu)
Kapitał (fundusz) z aktua|izacii WVcenV na koniec okresu
Pozostałe kapitałv (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu
Zmianv pozostafuch kapitałów (funduszv) rezerwowvch

zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)

rl

Szpita| Powiatowy im. dr Tytusa Chatubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500.

6.2.

7.

7 .1

7

-

'2.
a)

b)
7 '3'
7.4'
7.5.
a)

b)
'6'
'
8.
7

7.7

a)
b)
c)

Zakopane

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Zvsk (strata) z lat ubieofuch na poczatek okresu
Zysk z |at ubiegĘch na początek okresu

0,0(

510 040,1,
510 040,'t,

korektv błedÓw podstawowvch
Zysk z |at ubiegĘch na początek okresu, po korektach

zwiększenie (z tytułu)
podziału zvsku z |at ubieofuch

zmnieiszenie (z tytułu)

-510 040,'l

Zvsk z |at ubieołvch na koniec okresu
Strata z |at ubiegłvch na początek okresu,
korektv błedÓw oodstawowvch
Strata z lat ubieqlvch na poczatek okresu, po korektach
zwiększenie (z tńułu)
przeniesienia stratv z lat ubieqfuch do pokrycia

0,0(

zmnieiszenie (z tWułu)
pokrycia stratv
Strata z |at ubieqłvch na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegĘch na koniec okresu

0.0(

0.0(

0,0(

-36 933,6t
-36 933,6i

0,0(

0,0(

123113,1
332 663,'l
332 663,1

Wvnik netto
zvsk netto

-36 933,6
823 493,8
823 493,8

strata netto
odpisy z zysku

|'

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (Bz)

44 889 886,1t

44 434',109,81

ll

Kapitał (fundusz) własny, po uwzg|ędnieniu proponowanego
podziału zvsku (pokrycia stratv)

44 889 886'1€

44 434',t09.81
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Szpita| powiatowy im' dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniecl0
34-500 Zakooane

Rac h u nek przepływóW pie n iężnyc h (metoda pośred n ia}
spo|ządzony za okres od dnia 01.0,|,2011r' do dnia 31.12'2011 r'
rok obrotowy 201

Treść

1

rok obrotowy 2010

\.PRZEPŁYWY ŚRoorow P|EN|ĘŻNYCH z Dz|AŁALNoŚcl opeRłcy.lrue.l
finan

netto

JCZ OOJ,

tl
1.

a

4 094 348,84

3 081 130,0(

1 692 246,44

ski / Stratv o róznice kursowe

3' odsetki i dvwidendy otrzvmane i zapłacone
4
na na|ezności
5. lnne reze
6. Podatek
od
brutto
7. Podatek dochodowv zaołaconv
na sprzedazy i
ii składników działa|nościi
9. Zmiana stanu
10" Zmiana stanu na|eŹności i roszczeń
1 1. Zmiana stanu
K
12. Zmiana s
ńd
13, Zmiana stanu roz|iczeń
AK
14' Zmiana stanu roz|iczeń międzvokresowvch (paswva)
15. Zmiana stanu
okresóW
16' Pozostałe
|||' Srodki pieniężne netto z działa|ności operacyjnej (|+/-||)
3. PRZEPŁYWY ŚRoDKoW P|ENIEżNYCH z DZ|AŁALNoŚcl

l so'zedaŻ Wartości niemateria|nvch

I

[.N

składników

360 981,1

-600,0(
-65 856.91
102 485,9!
770 620.31
220 269,2ę
-65 900,5t
.103'3ć
123 113,1t
4 858 802,1

l sprzedaŻ akcji i udziałóww jednostkach za|eŻnych

|V, Nabvcie

l sprzedaŻ

tl-Vl

+l-

Vll

+/-

Ś

Rooxow

-73 578.02
235 027,9ę
-455 900,'l

1

-16 825.5t
-36 933.6:
4 917 842.64

.186 775.2ę

0.0(
-10 131 882,21
0,0c

i udzia|ów w

Vlll)

PRZEPŁYWY

P|

EN

|

ĘżNYc H z DzlAŁALNoŚct rl

0.0(

-5 509 219.94

-10 131 882,21

0,0c

0,0(

llłllsowe.l

Spłata
kred
||. Zaciągnięcie / Spłata długoterminowych pożyczek, emisja / wykup ob|igacji Iub
nvch papierÓw wańościowvch
lll. Zaci
/s
|V. Zaciągnięcie / Spłata krÓtkoterminowych poŹyczek, emisja / wykup ob|igacji
ub innych papierów Wartościowych
V. Płatnościdvwidend i innvch Wpłat na rzecz właścicie|i
Vl. P'łatności
z
umów leasinou fina
z emrstl
vll
i udziatÓw oraz
do
vill
l Zwrócone odsetki
|X. Pozostałe
X. rodki pieniężne netto z dzia|alnościfinansowej (| +/- |l+/- I|| +/- |V +l-v +l.
vil +/- vilt+/- tx)
ZMIANA STANU SRODKI
PIE
ZNYCH NETTO (A.lll +/- B.X +/- C.X.)
/

RODKIPIENIEZNE NA POCZATEK ROKU OBROTOWEGO

ŚRoDK| P|ENlĘŻNE NA KoNlEc RoKU oBRoToWEGo (D+E)

0.0(

3 323 786'6€

2 783 547

3 323 786.69

2783

,31

547.31

2 673 368'9Ą

-2 430 492.2(

I224

354.5C

11 654 846,7(

897 723,4Ą

9 224 354,5(

11

DYREKTOR-- -.
iffimm*c'm*ffi'ę.
.....w'zakqpąi'ęp
lmię inazwisko

\0.03.2012 r

789 B89'0ć

-5 322 444.6t

i

ma

Il|' Nabycie

.l

lruwesrvcYJNEJ

stowarzyszonych
Nabycie l sprzedaŻ innych akcji, udziałów i papierów wańościowych (w tym
ież do obrotu)
Vl. Udzielone / Zwrócone
V||. otrzvmane / Zwrócone
V|||. otrzvmane zwrócone odsetki
iX. Pozostałe
+
X. Srodki pieniężne netto z dzia|a|ności inwestycyjnej (| +/.

:.

823 493,81

I

4 526 139,0t

offfuxuau

mgr Regina Tdkarz

Sprawozdanie z działalnościSzpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

I. CharakterysĘka jednostki.

Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem działa w oparciu o:

.

przepisy Ustawy z dnia 15.04.20II r. o Dzl'ał.alnościLeczntczej (Dz. U. Nr 112 poz.
654 z

późn, Zm. wraz z przepisami wydanymi

zaruądzenie

na

jej podstawie'

Nr 52 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 30 lipca

w

sprawie

w

zakresie

1998r.

ptzekształcenia w Samodzielny Publiczny ZaWad opieki Zdrowotnej,

-

Statut Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,

Podstawowym celem Za|<ł'adl jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej

_

finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom

uprawnionym

do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,

za częściowąodpłatnościąlub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje ce|e

zadania słuzące zachowaniu, ratowaniu, przyvracaniu

i

nieodpłatnie,

Zal<ł'ad wykonuje

poprawie stanu zdrowia,

które obejmujądziałania medyczne takie, jak:

-

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

rehabilttacjalecznicza,
opieka nad kobietą ciężzamąujej porodem i połogiem oraznad noworodkiem,

zapobieganie powstawaniu urazów

i

chorób popIzez dział'ania profilaktycznę oraz

szczeptenia ochtonne,

-

działania diagnostyczne i analityki medycznej,
pielęgnacja chorych,
pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
czynno ściz zakcesu zaopatrzenia ortopedycznego,
orzekanie o stanie zdrowia.

prowadzenie działalnoŚci profilaktyczno- oświatowej,
otganizowanie i prowadzenie szkoleń medycznych i niemedycznych,

rł,

U

Szpital Powiatowy

w

Zakopanem jest Samodzielnym Publicznym Za|<ł.adem opieki

Zdrowotnej dla którego organem ZatożLycie|skim Zakładu jest Rada Powiatu Tatrzańskiego.

W s kład Z

l)

akł,adu wcho dz ą następuj ąc e

je

dno stki or ganizacy jne

:

Szpital znajdujący się w budynku głównym przy ul. Kamieniec 10 z następującymi
ko mórkam

a)
b)

i or ganizacyj nym

i

:

oddziaŁ Chorób Wewnętrznych,

oddział Kardiologiczny z Pracowniami:
- Echokardiografii,
- Elektrokardiografii,
- Hemodynamiki,

c)

oddziil. Chirurgiczny ogólny zPododdziałem Urologii,

d)
e)

oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

0
c)

oddziałPediatryczny,

oddział. Intensywnego Nadzoru Kardiologi cznego,

oddział Neonatologiczny,

h) oddział Ginekologiazno -

PoŁożniczy

z

Izbą Pruyjęć,' Szkołą Rodzenia

im. Stanisł awy Leszczyńskiej,

i)
j)

oddział.Chirurgii Urazowo- ortopedycznej,

Szpitalny oddział Ratunkowy wraz

z f

podstawowymi zespołami,

specj al i styc zny m ze społem ratownictw a medy czne go or az dysp

k)

Blok Operacyjny ze Sterylizatornią

l)

IzbaPrzyjęć Szpita|a,

o

1

zytornią

m) Dział Diagnostyki obrazowej z pracowniami:
- Tomografii komPuterowej,
-

USG,

- RentgenodiagnostYki,

n)

Dział. Fizjoterapii z gabinetami:
-

Fizykoterapii,

- Hydroterapii,
- Kinezyterapii,
- Masażu leczniczego,
-

o)

Ciepłolecznictwa,

Laboratorium z Pracowniami:
-

Analityki ogólnej,

n

-

Bakteriologii,

-

Biochemii,

- Hematologii,

- Serologii z Bankiem

Krwi,

- Immunochemii,
-

Koagulologii,

p)
q)

Apteka Szpitalna,

r)

Sekcja Higieny Szpitalnej.

Prosektorium,

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

10,

Kamieniec I}b oraz Przychodnia Specjalistyczna w Czarnym Dunajcu ul. Kamieniec
Dolny 55. W skład której wchodzą

-

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
Poradnia Medycyny Sportowej,

PoradniaPreluksacyjna,
Poradnia Chirurgii ogólnej,
Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
PoradniaRehabilitacyjna,
Poradnia Chorób Naczyń,
Poradnia Otolaryngologiczna,
Poradnia Ginekologiczno _Położmicza,

PoradniaUrologiczna,
PoradniaKardiologiczna,
Poradnia Chorób Naczyń,

PracowniaEndoskopii,
Ambulatorium opieki Całodobowej PoZ,

PoradniaDermatologiczna,
PoradniaNeurologiczna,
PoradniaOkulistyczna,
PoradniaZdrovńaPsychicznego'
PoradniaLeczeniaUzależnien,
PoradniaNęonatoIogiczna,

PoradniaLeczeniaBólu,
PoradniaOnkologiczna,

,

Poradnia LekarzaPOZ,
Gabinet Zabtegov,y,
Punkt Szczepten,
Zespoł Transpottu Sanitarnego,
Poradnia Kardiologi czna w Czarnym Dunaj cu,

Poradnia Chirurgii ogólnej w Czarnym Dunajcu,
Poradnia Urologiczn a w Czamym Dunaj cu.

3)

Ponadto w skład zakŁadu wchodząnastępujące komórki funkcjonalne:

a)
b)
c)
d)
e)

Dział Finansowo- Księgowy,

0

Samodzielne stanowiska pracy ds. plpoŻ, bezpieczeilstwa

DziaŁ organizac1i i Nadzoru,

DziałTechniczno- Eksploatacyjny,
Dział Administracji i Zaopattzen|a,
Sekcja Spraw Pracowniczych,

i

higieny pracy'

obronnych, kontroli wewnętrznej, zamowień publicznych, obsługi prawnej,
Kapelan Szpitalny oraz Główny Specjalista ds. informatycznych

W okresie objętym sprawozdaniem funkcję dyrektora Zakładupełniła Regina Tokarz.
Liczb a

łó Żek

w

p

o SZc Ze gó

lnych

o

ddziatach prz

ed

stawiała si ę następuj

oddział

ąc o

:

I|oŚć |óżek

oddział Anesteziologii i Intenslr-vnei opieki Medycznei
o ddział Chirrrrsii o só lnę i z oo do ddziałem Uro lo sii
Oddzial Chirureii Urazowo- Onooedvcznei
oddział Chorób Wewnetrznvch
oddział Pediatrvcznl
oddział GinekoIosiczno- Połozniczl
O ddzi at Kardiolo sicznv
Oddziat Intenswvneso Nadzoru Kardiologicznego
oddział Ratunkowv
Razem

6

40
J)
41

24
41

l8
Ą

6

221

Ponadto w oddzia]e Neonatologicznyn jest 20 łóŻęczęk i 7 inkubatorów dla noworodków.

il.

Sprzedaż i portfel zamówień.

Głównym płatnikiem usług świadczonych przez ZakŁad

był Małopolski oddział

Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizacja płatnościza śwtadczone usługi następowała

r

w cenach i iloŚciach wynikających z podpisanego kontraktu, w terminach miesięcznych
na podstawie wystawionych przez Zakład faktur określających iloŚó faktycznie wykonanych
w danym miesiącu świadczeń.
Ponadto Za\<Ład wykonywał usługi zdrowotne odpłatne na tzecz cudzoziemców i osób nie

posiadających dowodu ubezpieczenia oraz osiągał inne przychody, przede wszystkim

z

tyĄilu najmu

t

dzierŻaw pomtęszczeń nie zĄętych na działalnoŚć leczniczą. Struktura

przychodów ze sprzedaiy przedstawiała się następująco:
Usługi Iecznictwa zamk niętego,
Usługi |ecznictwa ambu|atoryjnego płatne pzez NFZ
pozostałe usługi płatne przez NFZ

42
3
1
1

Usłuqi zdrowotne odpłatne

Pozostałe usłuqi (dzierżawv itp.)
Razem

594 727.2e

86,93%

109 520,1C

6,35Yc

143 441,82

2,33%o

414 849,33

2,89o/l

734 736.92

'l,50ol

48 997 275,43

100,00%

Przychody ze sprzedazy w roku 2011 wzrosty o 9,87 oń w stosunku do roku poprzedniego

z częgo wzrost przychodów z usług płatnych przez NFZ wyniósł 4.372.168,94 zł. Przychody

z

usług zdrowotnych odpłatnych wzrosły o I,43 oń

poprzedni, równiez przychody

z

w

stosunku do wykonania za rok

pozostałych usług wzrosły o 1,36 Yo

w

stosunku do

wykonania za rok poprzedni.

w

Szpital Powiatowy

Zakopanem

w roku 20i 1 udzieliŁ 10.754 hospitalizacji. Wśród

hospitalizowanych 9.367 osób stanowili pacjenci

Z

czego 6.399 osób pochodz1ło

z

z

terenu Województwa Małopolskiego

terenu Powiatu Tatrzańskiego. Struktura pacjentów

korzystających z hospitalizacji szpitalnych został.a przedstawiona na poniŻszych wykresach.

P a cj e n c

1
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T at rz a ń s k i e g
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E Zakopane

I
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I

Biaty Dunajec

Bukowina Tatrzańska

KościeIisko
Poronin

6

Poradnie specjalistyczne udzie|iły 68.967 porad z czego 50'877 dla mieszkańców Powiatu
Tatrzańskiego.

W Poradni Zdtowia Psychicznego było leczonych 3.737 pacjentów którym

udzielono

4.242 porad.

W Poradni Uza|einien leczonych było 269 pacjentów którym udzielono

Łączrue 2.493

porad.

W Poradni Rehabilitacyjnej udzielono 930 porad lekarskich tj. o 7,I4
2010 roku oraz wykonano 19.524 zabiegow rehabilitacyjnych tj. o 2,90

%o

%o

więcej

nii

w

mniej niz w roku

poprzednim.

Pacjenci Poradni Specjalisty czny ch z terenu Powiatu
Tatrzańskiego w podziale na Gminy

7606
tr Zakopane

I
!

Biały Dunajec

Bukowna Tatrzańska

D KoŚcieIisko

I

Poronin

W 2011 roku Szpitalny oddział Ratunkowy udzielił 2I'806 porad z częgo 48,30

o^

wszystkich porad udzielono dla mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego.
Pogotowie ratunkowe v'1,jeŻdŻało do wypadków i zachorowań 5,340 ruzy.

A

4"/

Ponizej w układzie graftcznym przedstawiono strukturę pacjentów Szpitalnego oddziału
Ratunkoweso.
Pacjenci Szpitalnego oddziału Ratunkowego

tr Pacjenci NFZ o tVla'łopolski

I

Pacjenci NFZ inne
w ojew ódzfuv a

tr Facjenci nie ubezpieczeni
31

33

tr Facjenci z krajów UE

W ramach prowadzonej przez Szpital w loku 20II całodobowej ambulatoryjnej opieki
lekarskiej

i

pielęgniarskiej oraz opieki wyjazdowej udzielono 6.687 porad lekarskich

w zakresie ambulatoryj nym.

W roku 2011 w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

zrealtzowano 3.887 porad

lekarskich.
Na bloku operacyjnym w 2011 roku wykonano 2.342 zabiegow operacyjnych. Największą
ilośó zabiegów operacyjnych wykonał oddział ortopedii (1044) tj. o 3,47Yo więcej niz w roku
poprzednim , oddział. chirurgii ogólnej (843) tj. o 3I.92oń więcej niŻ w roku ubiegłym, oddział

ginekologiczno- połoŻniczy (440, w tym 272 cięó cesarskich) tj. o 0,92 % więcej niz w roku
2011, oddziaŁ AiIT (15).

Ponizej przedstawiono strukturę wykonanych przez poszczegóIne oddziały zabtegow
operacyjnych.

A

t/t

wykona ne prze z poszcze gól ne oddziały szpita |ne za bie g i ope racyj ne

El Chirurgia urazow o-

!

ortopedyczna
G|irurgia ogó|na

E Ginekologia
E cięcia cesarskie

IAitT

Szpital w roku 2011 posiadaŁ 242 łóŻka Szpitalne (bez oddziału ratunkowego), Średnie
obłozenie łóiek szpitalnych wyniosło 59,6 oń z czego na1vvryŻsze około 76 % na oddziałe
Kardiologi cznym, Srednia długoścpobytu chorego w szpitalu wyniosła około 5 dni. W roku

20IIw szpitalu odebrano 815 porodów Z czego 809 zywo urodzone, 6 martwo urodzone.
Liczba zgonów w szpitalu w ciągu roku wyniosła29l osoby.

Na oddziale kardiologii w 2011 roku leczonych było 1.515 pacjentów, co dało 6.070
osobodni. W pracowni Hemodynamiki wykonano 1.156 zabiegów kardiologicznych, w tym:

4I7 koronarografii, 239 z przyczyn zawilu, 214 zabiegt angioplastyki wieńcowej,
wszczepiono 158 rozruszników i 15 kardiowerterów. W bteŻącym roku rozpoczęto
wykonywante zabiegow leczenia arytmii serca tzw. ablacji których wykonano juz 53
zabiegi.

W pracowni tomografii komputerowej wykonano 4.558 badai tj o 1.108 badań więcej niz

w2010 roku.Z ogółubadań 1.850 skierowanych zoddziałow naszego szpita|a,I.882zporadni
specj alistyc zny ch,

8

01

z innych szpitali t 25 płatny ch przez pacj enta.

Wykonano 1214 badan USG tętnic szyjnych i kończyn dolnych (Doppler.Dup1ex)
badania więcej niŻ w 2010 roku.

t1.

o 92

Z tego 505 skierowanych z oddziałow naszego szpita|a, 64I

skierowanych z poradni specjalistycznych i 68 płatnychprzez pacjenta.
Wykonano 497 badan kolonoskopowych ztego 114 w ramach |eczęnta zamkniętego i 383
skierowanych z poradni specjalistycznych tj. o 13,4I oń mniej niż' w roku ubiegłym. Ponadto

wykonano 824 gastroskopii, w tym 484 w ramach leczenta zamkniętego

i

340

z

poradnt

specjalistycznych.

k

{J

III. Personel i świadczeniasocjalne.

w

Zatrudnienie w 2011 roku oraz przeciętne wynagrodzenie

poszczególnych grupach

zawodowych przedstawia poniz sza tabela:
Zatrudnienie na

Grupa zawodowa

Zatrudnienie na

Lekarzę

Przeciętne
wynagrodzenie

dzień 3l grudnia

dzień | stycznia 2011
roku

2011 roku

f(

3C

Farmaceuci

5.606,0ć
5.509,08

|nni zwyższym

l3

Persone| średnimedyczny
w tym:

t28

pielęgniarki

13

3.432,0C

202

3.253,18

IJJ

3.362,22

Połoine

21

Technicy medyczni

26

2.913,60

22

22

2.891,23

8

J

3,786,34

21

t9

4.112,35

50

52

1.853,84

319

31ó

PozostĄ
Personel nizszy

Administracja
obsługa
Razem

Zatrudnienie w trakcie 2011 roku Spadło o 3 etaty.

W ostatnich latach wzrasta

gfupa

pracowników Zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z tej formy zatrudnienia

koruystają

juŻ

|ekarze, ratownicy, pielęgniarki' kierowcy karetek, dyspozytorzy otaz

gipsiarze. Należy również podkreślić' Że w zwtęku zntŻszymi kosztami zakładu związanymt

z

brakiem pochodnych od wynaglodzeń' wynagrodzenia personelu zatrudnionego na

podstawie umów cywilnoprawnych są wyZSZe od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
na rrmowę o pracę i kształtują się następująco:

Grupa zawodowa

Ilośćpracowników

Lekatzę
Ratownicv medvczni
Pielęeniarki
Kierowcy karetek

ry.

11

44
5

6

Srednie wvnasrodzenie
17.r99.32
5.204.33
5.647 "88

3.101,16

Sytuacj a m aj ątkow a Zz|<|adu.

h

W roku 20II przychody nowych środków trwałych zamknęły się kwotą 5.368'544,67 zł.
Zlikwidowano równie

żL niezdatnę

do vŻycia środkitrwałe o wartościpoczątkowej 295.885,79

zŁ,

Stopień zuĘcia poszczególnych składników majątku trwałego na początek

20II ptzedstawia

i

na koniec

się następująco:

Grupa rodzajowa środków trwaĘch

Stopień umorzenia

Stopień umorzenia

na noczatek roku

na koniec roku

budvnki i budowle
ur zadzenia techniczne i maszvnv
środkitransportu
pozostałe środkitrwałe

13.r3
20.07
45.45
55.f9

%
%

14.43 %
14.83 %

%
%

55.82%
64.89 %

oprocz nakładów na środki trwałe wykonano równiez remonty obcięające koszty
bieiące. Do największych na|eŻy za|iczyc: remont oddziału Chirurgii Urazowo
-ortopedycznej za kwotę 628.154,62 zł oraz remont pododdziału Urologii za kwotę
573.5f8,22 zł.

Przeprowadzono równiez remont i adaptację magazynu na potrzeby Zespołów Ratownictwa

Medycznego |33.813,74
|ekarzy, kierowców

i

zł co skróciło

czas v,ryjazdu karetek, gdyŻ obecnie pomieszczenie

ratownikow ZespoŁów Ratownictwa Medycznego znajduje się przy

Samym v,ryjeździe ze szpita|a. Wymieniono takze kilka krat

i

drzwi balkonowych oraz

zamontowano barierki przeciwśniegowe na dachu budynku szpitala 54.047,88 zł.

W związku z przeniesieniem pomieszczenia dla Zespołów Ratownictwa Medycznego
do magazynuprzy samym v,ryjeździe ze szpita|a wybudowano wiatę postojową zadaszonąd|a
karetek systemu o wartości64.571,,65 zł.

V.

InformacjadoĘczącazewnętrznychźródełfinansowaniadziałalności
inwesĘcyjnej i bieżącej szpitala.

W roku 20II zrealizowano następujące zadaniazudziaŁem środków europejskich:

|. Zakonczono realizację inwestycji ''Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii
termomodernizacja budynków szpitalnych''

\try'

oraz

ramach Małopolskiego Regionalnego

Programu operacyjnego na |ata 2001-2013 wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu

l0

,l/)

Rozwoju Regionalnego. Wartośćinwestycji wyniosła 4.530.606,50 zł z czego dofinansowanie

MRPO 3,492.243,33 zł przy udzia|e środków własnych I.038.363,17 zł.

W

ramach tej inwestycji dokończono termomodernizację budynku głównego, wykonano

ocieplenie budynku

w którym znajdĄe się

specjalistycznych, wymieniono dachy
zamontowano instalację solamą

administracja

oraz częścporadni

na obu budynkach oraz na budynku

kotłowni'

( 156 kolektorów słonecznych) oraz podłączono geotermię.

oprócz głównego załoŻenia tej inwestycji cry|i przejścia na wykorzystywanie odnawialnych
źródeł. energii

jakimi są energia słoneczna i energia geotermalna na szczególną uwagę

zasługuje wymiana dachu na budyŃu głównym, postawienie zupełnie nowej konstrukcji
dachowej i nowego pokrycia. Szpital od lat borykał się z problemem przeciekającego dachu,
którego doraźne naprawy nie rozwiązywały do końca problemu.

vI.

Sytuacja finansowa i dochodow a Za|<ładu.

W roku 2011 Zakł.ad był w dobrej sytuacji finansowej' Wszystkie zobowtązania w roku

f}II byĘ regulowane

terminowo. Zobowiązania bieŻące zamknęły się kwotą 4.366.833,04

zł. Za|<ład na koniec 201l roku posiada majątek obrotowy na kwotę 18.053.05l ,62 zł', zczego
5.055.266,95 zł stanowią nalezności od odbiorców.

Z

ogó|nej sumy należnościod odbiorców

kwota 85.302,01 zł stanowi należnościprzeterminowane. Na kwotę nalezności w grupie
naj starszej na

koniec 20 1 1 roku został' utworzony odpis aktua|izujący w wysokoś ci 26.5II

zł.. Do dnia sporządzenia sprawozdania należnościna kwotę 5.032.324,90
ure gulowan e

,7

6

zł zostały

przez kontrahentów.

Strukturę bilansu po stronie aktywów i pasywów na koniec 2010

i 20Il przedstawiono

na

ponizszych wykresach

ll

Ą

Struktura majątku Szpita|a Powiatowego w zakopanem w latach
2010-2011

100%
90%
80o/o

I

70%

Rozliczenia

mę0zyoK|esowe

tr Środki pieniężne

60%

E Nh|eżnoŚc

i

roszczeńia

50o/o

lZapasy

40%

D l'/ająlek tM

a}y

30%
20o/o

10%
o%

2010

2011

WskaŹnik rentownoŚci netto sprzedaiy w roku 2011 wyniosł' 0,6] Yo, co oznacza, ż'e na

kaide 1.000 zł sprzedazy firma osiągnęła zysk w wysokości 6,7 zł , zaśwskaźnik rentownoŚci
aktywów trwałych wyniósł 0,61

o/o.

Dla każdego właścicielafirmy niezwykłe Znaczen|e ma

wskaŹnik zyskownoŚci kapitałów własnych, który oznacza
właŚcicielowi fundusze zaangaŻowane

w
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Inne wskaŹniki finansowe potwterdzĄą równiez dobrą kondycję finansową szpitala.

Wskaznik płynnościbież'ącej wynosi 3,69 - co oznacza,

ie

szpita| z majątku obrotowego jest

w stanie ponad trzykrotnie pokryć wszystkie zobowtęanta bteŻące, zaśwskaźnik gotówki
wynosi 2,47 - co potwierdzabardzo wysokąpłynnośćfinansową zakł.adu.

Wskaźnik relacji nalezności do zobowiązań wyniósł 113,94%. Wielkośćta pokazuje
ze Szpitaljest w stanie regulować zobowiązania bieżące ze środków uzyskanych zna|eŻności.
WskaŹniki sprawności finansowej pokazują Że zakŁad racjonalnie gospodaĄe majątkiem
obrotowym. Wskaźnik cyklu zapasów nie przekracza poziomu 3 dni , co oznacza' że średni

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

przehacza 3 dni. Wskaznik rotacji nalezności pokazuje, ze średniczas finansowania
odbiorców wynosi 37 dni. Wskaznik rotacji zobowiązan wynosi 19 i oznacza, ze średniobrót
zobowiązaniami wynosi 19 dni.

Należy podkreślió, Że Szpita| jest w dobrej kondycji finansowej

i

termin zapłaty za

zobowiązania z tylułu dostaw towarów i usług nie przekracza 30 dni. Równieżz zobowiązania
publicznoprawne są regulowane w terminach ich wymagalnoŚci.

VII. Podsumowanie.

W Szpitalu Powiatowym monitoruje się na bieŻąco sytuację finansową zakJadu, zarÓwno
przychody jak i koszty bieiące co ma istotny wpływ na utrzymanie płynnoŚci finansowej
zakładl poprzez wykrywanie i eliminowanie ewentualny ch zagroŻeń.

Ponadto nie ustajemy

w

staraniach

o

pozyskanie nowych środków europejskich na

finansowanie programów, które mogłyby wpłynąć na jeszcze wyŻszy standard świadczonych

usług medycznych a tym samym na jeszcze lepszą poprawę zdrowia
Monitorujemy na bieząco ogłaszane konkursy na dofinansowanie

-

i

Życia pacjentów.

szczegó|nie interesuje

nas obecnie wymiana najstarszych ambulansów, które są intensywnie eksploatowane a przez
to podlegają szybkiemu zuzyciu.

Nie ustajemy w staraniach o szybkie dostosowywanie się do wymogów NFZ w zakresie
posiadanego sprzętu

i

aparatury medycznej, których posiadanie jest warunkiem podpisania

kontraktu.

Szpital stara się o poszerzenie oferty usług medycznych poprzez otwieranie nowych zakresów
działalności,zarówno poradni specjalistycznychjak i oddziałów szpitalnych.
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