
Uchwala nr 3/2015

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii dotyczllcej rocznego sprawozdania z planu finansowego
Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskicj Samodzielnego Publicznego

Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2014 roku

Na podstawie art. 48 us!. 2 pkt 2 lit b ustawy 0 dzialalnosci leczniczej z dnia 15

kwietnia 20 II roku (Oz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm. ), Rada Spoleczna

Szpitala Wolskiego uchwala, co nast«puje:

~I

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego w Warszawie zapoznala silt ze sprawozdaniem

z planu finansowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2014 roku.

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z planu finansowego Szpitala

Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki

Zdrowotnej w Warszawie w 2014 roku stanowi~ce zal~cznik do niniejszej uchwaly.

~3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Przewodniczllcy Rady Spolcczn



Z~qcznik do uchwaly Rady SpoIecznej nr 312015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK DLA SZPITALA WOLSKIEGO
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Uzasadnienie do wykonania planu finansowego za 2014 rok.

Przychody:

I. Przychody ze sprzedaiy us/ug medycznych - 75 213 786,42 z/.

Przychody te obejmuja. sprzedaz uslug medycznych, w lym przede wszystkim dla Mazowieckiego

Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ), kt6re slanowia. 99%. Szpilal

Wolski olrzyma! w 2014 roku ze sprzedazy uslug medycznych wyzsza. wartosc od planowej 0 okolo 0,5

min zl. Szpital ujql w ksi~gach rachunkowych kwotlil 899 433 zl za swiadczenia zdrowotne zrealizowane

dla pacjent6w ubezpieczonych, kl6rych MOW NFZ na dzien sporza.dzania bilansu nie uznal, a dla

kl6rych wysl~puje prawdopodobienstwo zaplaty. Najwililkszy udzial w przychodach z tytulu realizacji

uslug dla MOW NFZ slanowi:

• lecznictwo szpitalne (w tym SOR i programy lekowe) - 66280219,75 zl.,

• opieka psychialryczna - 4 145686,80 zl.,

• ambulatoryjna opieka specjalislyczna - 3 074 216,85 zl.,

• rehabilitacja lecznicza wraz z neurologiczna. - 1 036993,20 zl.,

• ambulaloryjne swiadczenia diagnostyczne kosztochlonne - 276174,00 zl.

W pozostalych pozycjach przychod6w wykonanie jesl powyzej zakladanego planu

Pozos tale przychody operacyjne - 8 268 144,48 zl.

Szpital Wolski z tytulu realizacji um6w w zakresie finansowania przez Minislerstwo Zdrowia rezydentur

oraz przez Urza.d Marszalkowski stazy dyplomowych zrealizowal plan nieznacznie ponizej zakladanego

poziomu. Znaczny wzrost naslctPil w pozycji innych przychod6w operacyjnych.

Szpital uzyskal237 206 zl przychod6w z lytulu naliczonych kar i z lytulu odszkadowan.

Od 2011 roku przychody operacyjne zwililkszane sa. r6wnoczesnie z odpisem amortyzacyjnym od

srodk6w lrwalych olrzymanych nieodplatnie lub refundowanych. W 2014 roku przych6d z lego lytulu

wyni6s1 3647612,42 zl. Przych6d ten nie powoduje wplywu srodk6w finansowych na rachunek

szpitala.

II. Przychody finansowe - 133 695,01 zl.

Przychody z tylulu lokat byly nizsze ad planowanych ze wzgllildu na obnizanie st6p procenlowych.

III. Koszty rodzajowe - 85 482 345,64 zl.

Koszly wynagrodzen i pochodnych przekroczyly plan 0 kwotlil ponad 600 tys zl, kwota przekroczenia

okolo 100 tys dotyczy um6w zlecen. Sytuacja la wia.ze silil gl6wnie z zwililkszonymi wymaganiami, kt6re

Szpilal jesl zobowia.zany wykonywac w wyniku czego wzraslaja. koszty pracy.

W pozycji amortyzacji koszl przekroczyl planowany 0 kwotlil ponad 1,1 min. Czynnikiem wplywaja.cym

na przekroczenie planu byl zakup SPrzliltu komputerowego oraz oprogramowania, kt6re zostalo
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wsp6lfinansowane z srodkow unijnych oraz dotacji m.st. Warszawy. W tych przypadkach wyst~puje

krotki okres amortyzacji znacznie wplywajqcy na koszt.

W pozycji matenalow i energii nastqpilo przekroczenie 0 985962,67 zl, w tym 552675,37 zl. w pozycji

leki i 320 405,24 zl. w pozycji stymulatory. Przekroczenia te zwiqzane Sq liczbq leczonych pacjentow, za

ktorych MOW NFZ nie zaplacil i ktore nie zosta!y uj~te w przychodach.

W pozycji us/ug nastqpilo przekroczenie 0 1,4 min zl. Przede wszystkim jest to koszt zwiqzany z

leczeniem pacjentow - badania laboratoryjne, obrazowe (rezonans magnetyczny), uslugi

gastronomiczne.

Pozostale koszty rodzajowe, spadek wystqpil w pozycji ubezpieczeri, Szpital zrezygnowa! z

ubezpieczenia od zdarzeri medycznych, ktorego koszt ksztaltowal si~ na poziomie 300 tys rocznie.

IV. Pozos tale koszty operacyjne - 1 325 145,59 zl.

Istotne przekroczenie wyst~puj~ w pozycji pozostalych kosztach operacyjnych. W sk!ad kosztow

wchodzi utworzenie rezerw z tytulu leczenia pacjentow nieubezpieczonych. Szpital rna bardzo duie

problemy z egzekwowaniem platnosci za pobyt pacjentow nieubezpieczonych. Inne koszty to koszty

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zmiany stanu rezerw- dla nagrod jubileuszowych.

V. Koszty finansowe - 47346,16 zl.

Koszty te stanowiq koszty odsetek z tytulu kredytu zaciqgni~tego w 2006 roku na okres 10 lat. Na dzieri

31 grudnia 2014 roku pozostala do splacenia naleinosc g/owna w kwocie 939709,07 zl. Koszt jest

niiszy od planowanego ze wzgl~du na obniianq stop~ oprocentowania.

VI. Wynik finansowy netto - (minus) 3 280595,48 zl.

Wynik finansowy szpitala na dzieri 31 grudnia 2014 roku po zaplacie podatku w wysokosci 41 384,00 zl.

jest ujemny i wynosi 3 280 595,48 zl.

Wynik finansowy stanowi 57% kosztu amortyzacji, ujemna wartosc wynika ze zwi~kszonej wartosci

kosztow poniesionych na leczenie pacjentow, za ktorych MOW NFZ nie zaplacil. W przypadku zaplaty

za wszystkie zrealizowane swiadczenia tj 76 875 009,72 zl wynik nadal bylby ujemny ale wynioslby

niewiele ponad 1 min. zl.
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