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Raport w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej

Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

na lata 2019 - 2022

1



I. Wst~p

Podstaw,! oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wolskiego jest analiza

zrealizowana w spos6b i w terminie okreSlonym wart. 53a us!. I ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r 0 dzialalnosci leczniczej. Raport zostal przygolowany na podstawie sprawozdania

finansowcgo za rok 2019 i zawiera:

1. analizl; sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r.;

2. prognozl; sytuacji ekonomiczno-linansowej na kolejne trzy lata obrotowe V,Tazz opisem
przyjl;tych zaloien;

3. informacj~ 0 istotnych zdarzeniach maj,!cych wplyw na sytuacjl; ckonomiczno-finansow,!
Szpitala. •

Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie zostala

przygolowana w oparciu 0 wskainiki okreslone w rozporz,!dzeniu Ministra Zdro\\;a z dnia

12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaznik6w ekonomiczno-finansowych niezbl;dnych do

spofZ<jdzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych

publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).

Przyjl;to czlery obszary analizy: zyskownosc, plynnosc, efektywnosc i zadluienie:

1) wskainiki zyskownosci: zyskownosci nello, zyskov,nosci dzialalnosci operacyjnej,

zysko\\TIosci aktyw6w;

2) wskazniki plynnosci: biei<jcej plynnoSci i szybkiej plynnosci;

3) wskainiki efekty\\nosci: rotacji naleinosci i rotacji zobowi,!zan;

4) wskainiki zadluienia: zadluienia aktyw6w i wyplacalnosci.

Wskazniki zyskov,nosci slui,! do oceny rento\\nosci dzialania podmiolu, wskainiki plynnosci

miefZ<j zdolnosc do wywi,!zywania sil; z kr6tkoterminowych zobowi,!zan, wskazniki

efektywnosci informuj,! w jakich cyklach podmiot splaca zobowi<jzania oraz otrzymuje

naleinosci.

Raport 0 sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wolskiego zoslal opracowany w oparciu

o analizl; finansow,! szpitala za 2019 rok \\TaZ z prognoz,! na lala 2020, 2021, 2022.
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Przeanalizowano nastypuj"ce wskainiki: zyskownosci, plynnosci, efektywnosci i zadluzenia.

Wytyczne do oceny, tzn. przedzialy wartosci i przypisanc im oceny punktowc okresla

\vymienionc wyzej rozporZ<jdzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie

wskaznik6w ekonomiczno-finansowych niezbydnych do sporz"dzenia analizy oraz prognozy

sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej.

Analiza wskaznikowajest narzydziem oceny kondycji finansowej podmiotu. Pozwala uzyskac

syntetyczne informacje swiadcz"ce przede wszystkim 0 cfektywnosci prowadzonej

dzialalnosci.

Wyniki analizy i prognozy wskaznikowcj - occny sytuacji ekonomiezno-finansowej Szpitala

Wolskiego:

2019 2020 2021 2022
WSKAZNIKI F1:UNSOW[ WARTOSC WARTOSC WARTOSC \HRTOSC

WSKAZNIKA Pl.l"••TY WSKA7.-.IKA PlINKTY WSKA7.NIKA nNKTY WSKA7."IK.\
PlJ:,\h:TV

LA.. \\'skainik z~"skownosci -'.90 % 0 -10,90 % 0 -8.06% 0 -6,62 % 0
netta (%)

LB. \Vskainik z}'skownosci
-'.84 % 0 -10,82 % 0 .8.02 % 0 -6.60% 0dzialalnosci operacyjnej (0.10)

I.e. \Vskainik z}'skownosci -7,14% 0 .9,61 % 0 -7.44% 0 .6,28 % 0aktyw6w (%)

I. RAZEM: 0 x 0 " 0 " 0

II.A. \\'skainik bidl}cej
0,61 4 0,65 4 0.71 4 0,78 4plynnosci

11.8. \\'skainik sz)'bkiej 0,54 8 0,61 8 0,67 8 0,74 8pl)'nnosci

II. RAZDl: 12 x 12 x 12 • 12

111.:\. \\'skainik rotacji
30.12 3 34,51 3 33.09 3 34,01 3naleinosci (w dniach)

II.B. \Vskainik rotacji 36,33 7 34,67 7 31.04 7 30.03 7:lobowillzan (w dniach)
III.

10 10 10 10RAZEM: x x •
IV.A. 'Vskainik zadlutenia

19.90% 10 19.07% 10 19.06% 10 18,33 % 10aktyw6w (%)

I\'.B. \\'skainik
0.41 10 0,45 10 0,48 10 0,50 10wlplacalnosci
IV.

20 20 20 20RAZEM: x " •
l.-\CZNA WARTOSC 42 42 42 42PUNKTOW: x x x

Uzyskane w wyniku analizy wskainiki za 2019 rok opieraj" siy na faktycznych danych

finansowych za lata 2018 i 2019 (wykorzystuj"c zr6dla danych finansO\\)'ch tj. bilans

i rachunek zysk6w i strat) oraz na danych finansowych prognozowanych na lata 2020, 2021

i 2022.
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1. Wskaioiki zyskowoosci, podstaw'l oeeoy zyskownosei dzialalnosei gospodarezej jest wynik

finansowy, ktory moze bye dodatni (zysk) lub ujemny (strata). Wskazniki zyskO\~nosei S'l

najbardziej syntetyeznymi wskaznikami efektywnosei i oplaealnosei dzialalnosei jednostki.

Odzwiereiedlaj'l zdolnose jednostki do wypraeowania zyskow z zaangazowanyeh kapitalow,

a zatem okreSlaj'l ekonomiezn'l efektywnose dzialalnosei. Dodatnie wartosei wskaznikow

informuj'l 0 raejonalnym gospodarowaniu, gdzie przyehody podmiotu przewyzszaj'l koszty.

Ogolnie mozna powiedziee, ze im wi<;ksze wartosei przyjmuje wskaznik zyskownosei, tym

bardziej efektywna jest dzialalnose podmiotu. Nalezy jednak zauwazye, ze w przypadku

szpitala jako instytueji, ktorej eelem nie jest maksymalizaeja zysku, istotniejszym jest fakt

bilansowania si<; prowadzonej dzialalnosei. Szpitale publiezne s'l organizaejami non profit

i najistotniejszym eelem ieh dzialalnosei jest zwi<;kszenie uzyteeznosei swiadezen

medyeznyeh. Rozumie si<;przez to maksymalizaej<; rozmiarow i jakosei realizowanyeh us lug.

W pr.lypadku Szpitala Wolskiego wskainiki zyskownosei osi'lgaj'l niekorzystne wartosei, co

jest wynikiem uzyskania ujemnego wyniku finansowego za rok 2019. W rozbieiu na

poszezegolne rodzaje interpretaeja wskainikow zyskov-nosei wygl'lda nast<;puj'leo:

a) wskaznik zyskownosei nelto (%) wyraza si<;wzorem:

Wynik nella xl 00% / Przychody nello ze sprzedaty produktow +przychody nello ze sprzedaZy

towarow imateria/ow + pozosta/e przychody operacyjne + przychody jinansowe

•

Wskainik zysko\\TIosei nelto pokazuje jak'l ez<;seprzyehodow stanowi odnotowany zysk lub •

strata. W ten sposob jest okreslana efektywnose gospodarki finansowej w odniesieniu do

relaeji przyehody ogolem - koszty ogolem szpitala.

Wytyezne do oeeny wskainika zyskov-nosei nelto (%) na podstawie rozporz'ldzenia Ministra

Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r ksztaltuj'l si<;nast<;puj'leo:

• ponizej 0,0% oeena 0,

• od 0,0% do 2,0% oeena 3,

• powyzej 2,0% do 4,0% oeena 4.

• powyzej 4,0% oeena 5.
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Wskaznik zysko\\>TIoscinella Szpitala Wolskiego wynosi -7,90 % Gest ujcmny), co oznacza,

ze midci si<; w przedziale (ponizej 0,0%) uzyskuj'lc tym samym ocen<; 0 pkt. Nalezy

zauwazye, ze z zalozenia maksymalizacja zysku nie jest celem samym w sobie dla

samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej, ale jedynie warunkiem

umozliwiaj'lcym realizacj<; pozostalych funkcji szpitala: medycznych i spolecznych.

W przypadku szpitali wskainik zyskovmosci wykorzystywany jest raczej do badania

rovmowagi mi<;dzy przychodami i kosztami. Wartose wskaznika zyskownosci nella Szpitala

Wolskiego swiadczy 0 braku tej rovmowagi pomi<;dzy przychodami a kosztami.

b) wskaznik zyskownosci dzialalnosci operacyjnej (%) wyraza si<;wzorem:

• lVynik z dzia/a/nosci operacyjnej x 100% / Przychody netlo ze sprzedazy produktow +

przychody netlo ze 5przedazy towarow imateria/ow + pozosta/e przychody operacyjne

Wskaznik zyskovmosci dzialalnosci operacyjnej okrdla ekonomiczn'l efektywnose dzialania

podmiotu, z uwzgl<;dnieniem dzialalnosci podstawowej oraz pozostalej dzialalnosci

operacyjnej. Poziom wskaznika powinien bye rozpatrywany w stosunku do wartosci

osi'lganych przez inne szpitale. Z uwagi na charakter dzialalnosci szpitali, nic zaklada si<;jego

maksymalizacji, d'lzeniemjest zbilansowanie przychodow i kosztow.

Wytyczne do oceny wskainika zyskownosci dzialalnosci operacyjnej (%);

• ponizej 0,0% ocena 0,

• • od 0,0% do 3,0% ocena 3,

• powyzej 3,0% do 5,0% ocena 4

• powyzej 5,0% ocena 5.

Wskaznik zyskownosci dzialalnosci operacyjnej Szpitala Wolskiego wynosi -7,84 %.

co oznacza, ze midci si<;w przedziale (ponizej 0,0%) uzyskuj'lc tym samym ocen<;0 pkt.

c) wskaznik zyskovmosci aktywow (%) wyra:za si<;wzorem:

IVJmiknetlo x 100% / Sredni stan aktyw6w. gdzie sredni stan aktywow 10 suma ak/ywow razem

na koniec poprzedniego roku obr%wego i aktywow razem na koniec biezqcego roku

obr%wego podzielona przez 2.
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Wskainik zyskownosci aktyw6w informuje 0 wielkosci zysku lub straty przypadaj'lcej na

jednostkl; wartosci zaangazowanych aktyw6w, czyli wyznacza on og6ln'l zdolnose aktyw6w

podmiotu do gencrowania zysku. Informuje 0 efektyvmosci gospodarowania powierzonymi

srodkami. 1m wyzsza jest wartose wskainika, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa

podmiotu.

Wytyczne do oceny wskainika zyskownosci aktyw6w (%);

• ponizej 0,0% ocena 0,

• od 0,0% do 2,0% ocena 3,

• powyzej 2,0% do 4,0% ocena 4

• powyzej 4,0% ocena 5.

Wskainik zyskownosci aktyw6w w Szpitalu Wolskim wynosi -7,14 % Gest ujemny), co

oznacza, ze miesci sil; w przedziale (ponizej 0,0%) uzyskuj'lc ocenl; 0 pkt. Ujemna wartose

tego wskainika informuje, ze Szpital nie generuje zysku.

•
2. Wskazniki plynnosci stanowi'l drug'l gruPI; wskainik6w. S'l one wykorzystywane

w analizie zdolnosci podmiotu do terminowego regulowania zobowi~il. Plynnose finansowa

podmiotu jest oceniana na podstawie relacji aktyw6w obrotowych do zobowi~il

kr6tkoterminowych. Zakres aktyw6w obrotowych uwzglcydnianych w tej relacji moze bye

rMny, w zalemosci od stopnia plynnosci finansowej, wyrazonego przez terminy

v.'Ymagalnosci zobo\\i~il. Plynnose finansowa jest wil;Cv.'Yznaczana przez stopieil plynnosci

aktyw6w obrotov.'Ych i stopien wymagalnosci zobowi¥ail. Jezeli poziom wskaznik6w obniza •

sil;. to wystcypuje ryzyko utraty przez podmiot zdolnosci do terminowego regulowania

zobowi¥ail.

a) wskaznik bie:i:'lcej plynnosci v.'Yrazasil; wzorem:

Aktywa obrotowe - naletnosci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw i uslug. 0 okresie splaty

powytej 12 miesi~cy - kr6tkoterminowe rozliczenia mifdzyokresowe (czynne) I Zoboll'iqzania

kr6tkoterminoll'e - zobowiqzania z tytulu dostali' i uslug. 0 okresie llymagalnosci pOllytej 12

miesifcy + rezerwy na zobowiqzania kr6tkoterminowe .

Wskainik biez'lccj plynnosci okresla zdolnose podmiotu do splaty zobowi'lzail

kr6tkoterminowych poprzez uplynnienie wszystkich srodk6w obrotO\rych. Wskainik ten
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infonnuje, w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywaj,! zobowiljZ<lniakr6tkotenninowe. Daje

og61ny pogl,!d na plynnosc finansow,! podmiotu. Wskainik ten ukazuje bowiem, czy podmiot

jest w stanie splacic calosc zobowi<jZati kr6tkotenninowych przez uplynnienie wszystkich

posiadanych skladnik6w aktyw6w obrotowych. Wzrost wartosci bieZllcej plynnosci bydzie

wskazywal na poprawy zdolnosci przedsiybiorstwa do regulowania biez,!cych zobowiljZ<lti.

Z kolei spadek wartosci tego wskaznika bydzie sygnalizowal pogorszenie siy tej zdolnosci.

Zatem z punktu widzenia plynnosci finansowej korzystne s,! jak najwyzsze, rosn,!ce wartosci

omawianego wskaznika.

Wytyczne do oceny wskainika biez,!cej plynnosci;

• ponizej 0,60 ocena 0,

• od 0,60 do 1,00 ocena 4,

• powyzej 1,00 do 1,50 ocena 8,

• pO\\yzej 1,50 do 3,00 ocena 12,

• powyzej 3,00 lub jezcli zobowi,!zania kr6tkotenninowe = 0 zl ocena 10.

Wskaznik bieZllcej plynnosci Szpitala Wolskiego wynosi 0,61, co oznacza, ze micsci siy

w przedziale (powyzej 0,6) uzyskuj,!c oceny 4 pkt. Wartosc wskaznika jest niska, szpital na

dzieti 31.12.2019 r posiadal zobowi<jZania wymagalne w \\ysokosci 1 197 622,15 zl. Nast,!pila

poprawa plynnosci, zobowi,!zania wymagalne na dzien 31.12.2018 r \vynosily 1 790 808,13 zl.

b) wskaznik szybkiej p1ynnosci wyraza siy wzorem:

Akt)Ma ohrotowe - naletnosci krotkoterminowe z tytulu dostow i ush/g, 0 okresie splaty

powytej 12 miesifcy - krotkoterminowe rozliczenia mifdzyokresowe (czynne) - zapasy I

Zohowiqzania krotkoterminowe - zohowiqzania z tytulu dostali' iuslug, 0 okresie \1ymagalnosci

powytej 12 miesifcy + rezerwy na zohowiqzania krotkoterminowe

Wskainik szybkiej plynnosci okreSla zdolnosc podmiotu do splacania zobowi,!zati

kr6tkotenninowych najbardziej plynnymi aktywami, tj. kr6tkotcnnino\\ymi nalewosciami

i aktywami finanso\\ymi.

W)tyczne do oceny wskaznik szybkiej plynnosci;

• ponizcj 0,5 occna 0,
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• od 0,50 do 1,00 ocena 8,

• powyzej 1,00 do 2,50 ocena 13,

• powyzej 2,50 lub jezeli zobowiljzania krotkoterminowe = 0 zl ocena 10.

Poziom wskaznika szybkiej plynnosci dla Szpitala Wolskiego wynosi 0,54 i midci si<;

w przedziale (powyzej 0,50) uzyskujljc 8 pkt. Wartose wskaznika swiadczy 0 zdolnosci

Szpitala do regulowania zobowiljzmi krotkoterminowych latwo uplynnianymi aktywami

obrotO\vymi. W 2018 roku wskainik ten osiljgnljl wartose 0,51.

3. Wskaznik efektywnosci jest waznym czynnikiem wplywajljcym na sytuacj<; finansowlj

podmiotu oraz sprawnose jego dzialalnosci. Ocena sprawnosci dzialania podmiotu obejmuje

badanie rotacji naleznosci i zobowiljzaIi. Wskainiki te opisujlj efektywnose przyj<;tej polityki •

zarzljdzania przeplywami pieni<;znymi, tzn. moglj sygnalizowae ryzyko utraty plynnosci

finansowej przezjednostk<; lub w przypadku gdy wskainiki plynnosci finansowej juz wyraznie

wskazujlj na brak p1ynnosci okrcSlltilj przyczyny tych problemow.

a) wskainik rotacji naleinosci w dniach wyraia sit! wzorem

,~redni stan naleino.sci z tytulu dostGlI' i uslug x liczba dni w okresie (365) / Przychody nello ze

sprzedaiy produktow + przychody nello ze sprzedaiy towarow imaterialow, gdzie sredni stan

naleinosci z tytulu dostGlI' i IIslug to suma tych naleinosci na koniec poprzedniego roku

obrotowego ina koniec bieiqcego roku obrotowego podzielona przez 2.

Wskainik rotacji naleznosci w dniach okrdla dlugose cyklu oczekiwania podmiotu na

uzyskanie naleznosci za swiadczone uslugi. Informuje, w ciljgu ilu dni nast<;puje splata

naleznosci. Wskainik ten okresla zatem czas zamrozenia srodkow pieni<;znych

w naleznosciach. 1m wyzszy POZlOm wskaznika, tym podmiot rna wi<;ksze trudnosci ze

sciljgalnoscilj swoich nalezuosci, co moze obni:i:ye zdolnose do terminowego regulowania

zobowiljzaIi. Wartosci wskaznika naleznosci w dniach powinny bye oczywiscie mozliwie

niskie.

Wytyczne do oceny - wskainik rotacji naleznosci w dniach

• ponizej 45 dni ocena 3,

• od 45 dni do 60 dni ocena 2,
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• od 61 dni do 90 dni ocena 1,

• powyzej 90 dni ocena O.

Wskamik rotacji nale:i:nosci w dniach Szpitala Wolskiego wynosi 30,12 dni, co oznacza, ze

rnieSci sit; w przedziale (ponizej 45 dni) uzyskujljc ocent; 3 pkt. Oznacza, ze splata naleznosci

przyslugujljcych Szpitalowi przecit;tnie biorljc nastt;puje w okresie 30 dni. Jest to bardzo dobra

wartosc wskamika. W stosunku do roku ubieglego wskamik skrocil sit; 0 4 dni. Wplyw na ten

wskaznik rna przyspieszona platnosc z MOW NFZ.

b) wskaznik rotacji zobowiljZan w dniach wyraza sit; \vzorern:

Sredni stan zobowiqzmi z tytu/u dostaw i us/ug x /iczba dni w okresie (365) / Przychody netto

ze sprzedaZy produktow + przychody netto ze sprzedaZy towarow i materia/ow, gdzie sredni

stan zobowiqzmi z tytu/u dostaw i us/ug to suma tych zobowiqzmi na koniec poprzedniego roku

obrotowego ina koniec biezqcego roku obrotowego podzie/ona przez 2.

Wskaznik rotacji zobowiljzan (w dniach) okresla okres, jaki jest potrzebny podrniotowi do

splacenia swoich zobowi¥aI1 krotkoterminowych. Zbyt \\)'soka wartosc wskainika rnoze

swiadczyc 0 trudnosciach podrniotu w regulowaniu bie2:ljcych zobowiljzan.

Wytyczne do oceny - wskainik rotacji zobowiljZ3n w dniach;

• do 60 dni ocena 7,

• • od 61 dni do 90 dni ocena 4,

• pO\vyzej 90 dni ocena O.

Wskainik rotacji zobowiljZaiJ w dniach Szpitala Wolskiego wynosi 36,33 dni, co oznacza, ze

rnieSci sit; w przedziale (do 60 dni) uzyskujljc ocent; 7 pkt. Oznacza, ze splata zobowiljZan

wobec wierzycieli Szpitala z osiljganego przychodu netto ze sprzedazy nastt;puje co 36 dni.

Wskainik ten w stosunku do 2018 r v.)'dluzyl sit; 0 2 dni, co wiljZe sit; z dzialaniarni szpitala

w przechodzeniu na 60 dniowe terminy platnosci. Szpital jednak w niektoryeh przypadkach,

w szczegolnosei dotyczy urnow to kontraktowyeh z lekarzarni rna krotsze terminy platnosei, tj.

14 dni co jest spowodowane brakiern lekarzy na rynku, krotszy termin p1atnosci jest zacht;tlj do

zlozenia oferty. Wystt;pujlj rov.lliez krotsze terminy platnosci przy zakupaeh jednorazo\\)'ch.

Srednia z zobowiljzan daje wynik 36 dni.
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Optyrnaln~jest sytuacja, gdy wskamik rotacji zobowillZanjest wyzszy lub rovmy wskamikowi

rotaeji nalemosei. W 2019 roku wskainik rotaeji ZobOv.1llZanjestwyzszy od wskainika rotaeji

naleznosei.

4. Wskazniki zadluzenia, stabilnosc finansowa podrniotu zalezy w duzyrn stopniu od poziornu

jego zadluzenia. W analizie wskainikowej sarnodzielnyeh publieznyeh zakladow opieki

zdrowotnej zostal wykorzystany wskainik zadluzenia aktywow, informuj~ey, jaki jest udzial

zobowi~zail w finansowaniu aktywow przedsitybiorstwa. Drugirn wskainikiern

wykorzystywanyrn w analizie zadluzenia jest wskamik wyplaealnosci opisuj~ey zdolnosc

podrniotu do splaty dlugu.

a) wskainik zadluzenia aktywow (%) wyrai:a sitywzorern;

(Zobowiqzania dlugoterminowe + zobowiqzania kr6tkoterminowe + rezenl'y na

zobowiqzania) x 100%I Aktywa razem

Wskainik zadluzenia aktyw6w informuje 0 stopniu finansowania aktywow kapitalami obeyrni.

Wskainik zadluzenia aktywow ukazuje rowniez stopien zabezpieezenia splaty calosei

zadluzenia szpitala jego zasobarni rnaj~tkowyrni. Poziorn zadluzenia sarnodzielnego

publieznego zakladu opieki zdrowotnej rna istotne znaezenie w przyznawaniu kredytow. Niska

wartosc tego wskainika, co rna rniejsee w przypadku Szpitala Wolski ego, swiadezy 0 duzyrn

uniezaleznieniu finansowyrn podrniotu, gdyz jego aktywa s~ finansowane z wlasnych :lrodel.

Wytyczne do oecny wskainik zadluzenia aktywow;

• ponizej 40% oeena 10,

• od 40% do 60% oeena 8,

• pO\vyzej 60% do 80% oeena 3,

• powyzej 80% oeena O.

Wskainik zadluzenia aktywow Szpitala Wolskiego wynosi 19,90 %, co oznacza, ze rnidci sity

w przedziale 1 (ponizej 40%) uzyskuj~c oeenty 10 pkl. Niski wskaznik zadluzenia aktywow

swiadezy 0 zdolnosci szpitala do ZV,TOtudlugow.

b) wskaZnik wyplacalnosci wyrai:a sitywzorern:
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Zoboll'iqzania diligolerminoll'e + zoboll'iqzania kr61kolerminoll'e + rezent:l' na

zoboll'iqzania I FlIndllsz II'lasny

Wskainik wyplaealnosei okresla wielkosc funduszy obeyeh przypadaj'le'l na jednostk<;

funduszu wlasnego. Wysoka wartosc wskainika wskazuje na mozliwosc utraty zdolnosei

do regulowania przez podmiot zobowi'lZan.

Wytyezne do oeeny wskainika wyplaealnosei:

o od 0,00 do 0,50 oeena 10,

o od 0,51 do 1,00 oeena 8,

o od 1,0 I do 2,00 oeena 6,

o od 2,0 I do 4,00 oeena 4,

o powyzej 4,00 lub ponizej 0,00 oeena O.

Wskaznik \vyplaealnosei w Szpitalu Wolskim wynosi 0,41, co oznaeza, ze mieSei Silt

w przedziale (od 0,00 do 0,50) uzyskuj'le tym samym oeen<; 10 pkt.

II. Podsumowanic

Analiza wskaznikowa sumaryeznie - oeena sytuaeji ekonomiezno-finansowej Szpitala

Wolskiego w 2019 roku:

I 2019
GRUPA WSKAZNIKI I'INANSOWE \\'ARTOSt

WSKAZNIKA Occna

I.A. \\'skainik zyskownosci netta (%) -7,90 % 0

I. WSKAZNIKI 1.8. \\'skainik z)'skownosci dzialalnosci operacyjnej
-7.84 % 0ZYSKOW:-;OSCI ('Yo)

I.C. \\'skaznik zyskownosci akt)'wow (%) -7,14% 0

I.RAZEM: 0

WSKAZNIKI ItA. \Vskaznik hid::tcej pl)'nnosci 0,61 4
II. PLYNNOSCI

11.8. \Vskafnik sz)'bkiej pl)"nnosci 0,54 8

1 II.'RAZEM: 12

WSKAZNIKI liLA. \\'skainik rotacji naldnosci (w dniach) 30,12 3
III. EFEKTYWNOSCI

III.B. \Vskainik rotacji zobowi::tzari (w dniach) 36,33 7

III; RAZEM: 10
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WSKAZ:'I'IKI IV.A. \Vskainik zadluienia aktyw6w (%) 19,90% 10
IV. ZADLUZENIA

IV.B. \Vskaznik w)'placalnosci 0.41 10

IV. RAZEM: 20

L;\CZ:'I'A WARTOSC PUNKT6w: 42

L,!czna ocena punktowa za 2019 rok uzyskana przez Szpital Wolski wynosi 42.

Analiza wskainikow ckonomiczno-finanso\\ych pokazuje, ze sytuacja finansowa Szpitala

Wolskiego ulegla poprawie w stosunku do roku ubieglego. W ubieglym roku l,!czna wartosc

punktow \\yniosla 38 pkt. Poprawie ulegl wskainik plynnosci bieZ<jcej,podnosz,!c ogoln,!

wartosc punktow 0 4 pkt. Pozostale wskainiki pozostaly na podobnym poziomie uzyskuj,!c •

t'! sam,! liczb~ punktow co w roku ubieglym. Niska wartosc punktowa wskainikow

plynnosci jest spowodowana problemami z plynnosci,! bieZ<jc,!.Szpital w 2019 r. zwi~kszyl

posiadany kredyt w rachunku bieZ<jcymdo 3 mIn zl. Kwota tajednakjest niewystarczaj,!ca,

zeby terminowo regulowac zobowi<jZania.

l analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wolskiego wynika, ze wartosc

punktowa wskainikow ekonomiczno-finansowych w kolejnych latach 2019, 2020 i 2021

w zakresie wskainik6w zyskownosci, rotacji zobowi<jzaJ1i naleznosci oraz zadluzenia

i \\yplacalnosci pozostanie na tym samym poziomie, zalozono jednak popraw~ wskainik6w

plynnosci biez,!cej oraz plynnosci szybkiej. M.st Warszawa dokonalo pokrycia wyniku

finansowego za 2018 r w sposob okrdlony w art.59 ust.2 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej

w kwocie 7 632 825,64 zl. Kwota ta pozwolila na splat~ zobowi<jzaJ1wymagalnych oraz

popraw~ plynnosci w kolejnych miesi,!cach 2019 r. Szpital lOstal rowniez poinformowany

o pokryciu straty za 2019 r, kwota pokrycia wyniesie 4437695,92 zl, pozwoli to

uregulowac zobowi<jZania w)magalne ipoprawi plynnosc w kolejnych miesi,!cach.

W 2020 r. Szpital Wolski zaprognozowal strater finansow,! w wysokosci 12435 000,00 zl.

W stosunku do Programu Naprawczego sytuacja finansowa szpitala w 2020 r moze ulec

znacznemu pogorszeniu, co widac juz w \rykonaniu umowy z NFl w okresie marzec-maj

2020 r. Pogorszenie sytuacji zwi<jZanejest z wprowadlOnym w Polsce stan em pandemii

wywolanej rozprzestrzenianiem koronawirusa. Wprowadzono szereg obostrzeJ1

ograniczaj,!cych rozprzestrzenianie si~ wirusa co spowodowalo koniecznosc zmiany

12

•



•

orgamzacjl pracy oraz Zapemllema odpowiednich warunkow sanitamych rowniez

w szpitalach.

Do najwazniejszych czynnikow maj"cych wplyw na zmniejszenie przychodow nalezy:

I. ograniczenie wykonania sv,iadczen i zabiegow planowych w ramach hospitalizacji -

dotyczy zakresow finansowanych poza ryczaltem PSZ tj. geriatria hospitalizacja,

kardiologia hospitalizacja OZW, KOS - zawal oraz realizacja pakietu onkologicznego

w chirurgii ogolnej hospitalizacja;

2. ograniczenie realizacji swiadczen ambulatoryjnych we wszystkich poradniach (realizacja

swiadczen w formie teleporad), w tym w wyodn;bnionych poza ryczaltem PSZ poradniach:

endokrynologicznej, kardiologicznej ineurologicznej;

3. zaprzestanie realizacji ambulatoryjnych swiadczen diagnostycznych tj. gastroskopii

ikolonoskopii;

4. zaprzestanie realizacji zabiegow fizjoterapeutycznych;

5. zaprzestanie realizacji swiadczen w oddzialach psychiatrycznych dziennych;

6. ograniczenie realizacji swiadczen psychiatrycznych ambulatoryjnych w poradni zdrowia

psychicznego i ZLS (realizacja on-line);

• 7. znacZ'!co zmniejszona ilosc swiadczen realizowanych w ramach ryczaltu PSZ moze

skutkowac niekorzystnym dla szpitala przeliczeniem ryczaltu w przyszlym roku

kalendarzowym.

Szpital szacuje, ze w zwi"zku z ograniczeniami w udzielaniu swiadczen wielkosc

przychodow moze ulec zmniejszeniu nawet 0 7 mIn zl.

Kolejny spadek przychodow wi:jZe siC; z wnioskami 0 zmniejszenia czynszu

w najmowanych powierzchniach w zwi'lzku z wprowadzonymi ograniczeniami oraz spadek

przychodow z uslug parkingowych- ograniczenia wizyt ambulatoryjnych oraz odwiedzin

pacjentow. Te przychody stanowi"jednak nieduzy odsetek wszystkich przychodow.
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W zwi¥ku z trwaj'lcym w Polsce stanem zagrozenia epidemicznego wywolanego

koronawirusem COVID-19 szpital musial dokonac zakupu bardzo duzej ilosci srodkow

ochrony osobistej w postaci kombinezonow ochrony indywidualnej, masek ochronnych, masek

chirurgicznych, przylbic, plyny do dezynfekcji r'lk i powierzchni. Oprocz zwic;kszonej ilosci

ceny tych produktow wielokrotnie wzrosly. Czc;sc srodkow ochrony udalo siC; pozyskac

w formie darowizn, ale niektore produkty szpital kupuje z wlasnych srodkow, a ceny S'l duzo

v.yzsze, np. odziez jednorazowa, rc;kawiczki. Znacznie wzrosly rov.niez ceny uslug utylizacji,

z rocznej kwoty 240 tys. do rocznej kwoty, ktora moze wzrosn'lc nawet do I min zl.

Nie wszystkie koszty rosn'l, w zwi'lzku z mniejsz'l liczb'l pacjentow zmniejszyly siC;koszty

zywienia, badail diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, koszty transportu zewnc;trznego.

Koszty stale jednak pozostaj'l na tym samym poziomie. •

W szpitalu najwyiszq wartoSciq jest prawidtowa opieka nad pacjentem oraz ciqgtosc

w udzielaniu swiadczen, w zapewnieniu wysokiej jakoSci ustug, musi pojawic si~ jednak dbatosc

o koszty.

Szpital pomimo zakladanego uJemnego v.yniku finansowego na 2020 r. w wysokosci

przekraczaj'lcej koszt amortyzacji bc;dzie dokladal wszelkich staran, aby poprawic wynik

i utrzymac plynnosc finansow'l. W kolejnych latach planowana jest dalsza poprawa sytuacji

finansowej, przede wszystkim poprzez zwic;kszenie przychodow z tytulu ryczaltu jak rowniez

zwic;kszania wykonania w umowach nie wchodz'lcych w sklad PSZ. Jest to jednak mozliwe

wy1'lcznie jesli zniesiony zostanie stan pandemii w Polsce i szpital bc;dzie mogl realizowac

swiadczenia w pelnym zakresie. •

Pomoc podmiotu twofZ'lcego, Miasta Stolecznego Warszawy pokrywaj'lcego ujemny wynik

finansov.y zgodnie z art. 59 ust.2 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej pozwoli na utrzymanie

stabilnej sytuacji finansowej oraz na udzielanie swiadczeil na wlasciv.ym pOZlOmle

jakoscio\\ym.

Wykaz eelliw, ktlire Szpital zamierza zrealizowac w najbliZszyeh lataeh:

l. Utrzymanie jak najwyzszego poziomu przychodow w obecnej sytuacji oraz d'lZenie do

zwic;kszenie przychodow, w zakresie \\ypracowania coraz wic;kszej kwoty w ramach

ryczaltu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) oraz w innych

zakresach nie objc;tych ryczaltem w sytuacji kiedy bc;dzie to mozliwe.
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2. Rozw6j rehabilitacji kardiologicznej oraz rehabilitacji neurologicznej po remoncle

Pawilonu nr X.

3. Rozw6j w zakresie Poradni leczenia uzaleznieiJ. i wsp6IuzaleznieiJ..

4. Zwiykszenie przychodow w zakresie Programow lekowy zwi<jzaI1ychz leczeniem SM.

5. Pozyskiwanie darowizn pieniyznych i rzeczowych na pokrycie kosztow zwiljzanych

z koronawirusem.

6. Kreowanie polityki wynagrodzeiJ. w taki spos6b, zeby utrzymac w szpitalu stallj kadry

w szczegolnosci medycznlj, zmiany personelu slj niekorzystne dla szpitala jak rov.'I1iez

• dla pacjentow.

7. Informatyzacja Szpitala Wolskiego poprzez zakup nov.ych uslug elektronicznych oraz

sprzytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) - E-pacjent w Szpitalu

Wolskim.

•

Szpital Wolski bydzie stale dlj:i:yldo zmniejszania siy straty finansowej w kolejnych latach.

Wynik finansov.y bydzie ksztaltowal sicynastypujljCo:

2020 r.: (strata brutto) - 12385000,00 zl

2021 r.: (strata brutto) - 9585000,00 zl

2022 r.: (strata brutto) - 8 085 000,00 zl

Raport 0 sytuacji finansowej Szpitala Wolskiego w prognozowanych latach 2020 - 2022

w zwiljzku z obecnlj sytuacjlj moze siy dynamicznie zmieniac zar0\\'l10 pogarszajljc lub

poprawiajljc \\ynik finanso\ry. Szpital tworZljc Program Naprawczy bydzie uwzglydnial to

i dokona stosO\\'I1ych korekt, jezeli bydzie taka potrzeba.

Zalljcznik:

I. Wsk . Ia-Wolskiego - Raport 2019-2022
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Wskazniki Szpitala Wolskiego - Raport 2019-2022 1A
SzplUl Wolnl 1m.dr Anny GO$tyf'lskIeJS1modzlelny PubllClny Z,kl.d Opt.kl ZdrowotneJ

SprawQ:l4llnle kiol~on. POI. Wyszcz8<llolnienle 31.12-2011 31.12.2011 31-12-2020 31.12.2021 31.12.2022

bilans A A. IAktywa trw.1e 11""'13,13 116622953,24 11' 512 t3Z,05 1162tt748,27 11429974&,27_.
A L War10KI nlem.atlH'lall'lllI pr;IWrNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bilans A I KOllty zakonczonven pta<:rozwoJOWVl;h
bilolns A 2 Warto,e fllTTlY
bilans A , InroewartoSci n••mateoalne i praWlle
".,," A • Lakzkl os wllt10kl ~8tefialne iprawroe
bilans A ., RzKZO_ Iktywl trw.1e 119 au 9'3,13 11. 622 953,2. 1"622 t32,05 116 m 74&,27 1'. 2tt 746..Z7-. A t Srodki trwaIe 119384983,13 115600395.24 116 522 932.05 116299746,27 114299748,27
bilans A ., IQl'\Inty(w Ivmprawo utytkowania ~tego gruntu) 48049746,27 46049748,27 48 049 746,27 480497046.27 48049746.27,•..," A D) 1r.I.Iokaie i obo , iwodne 8t 105160,02 58 845 832,504 60 000 000,00 60 300 000,00 60 000 000.00,••." A 0' " eroa IIlChnIClJ'Ml• rna y twO042,82 830 316,89 900 000,00 950 000,00 950000,00,•.." A d' $.t'Odkltran.porlu 8833,34 3736.l37 0,00 0,00 0,00
DUn. A ., .-.ne trodk, trwate 9381200,68 7870762,87 7573185,78 7000000,00 5 JOO000,00
DUn. A 2 $rodki Ir'tiIo'Mw budowIe 474000,00 1022558,00

""'"' A , laliClki na UOdkitrwale", budowIe_..
A ilL Naletnokl dNgotermino_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

""'"' A I Od ~tek ~anych

,,~ A 2 Od pozostalych ,ednol1ek, w ktOtydl jednostka posl8da
zaana.UOWanHilw kaOllale,,~ A , Od pozos~ ,edoostek

bil.Jms A IV, l~tyc)e lMlIgotermin~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

••••• A I N_• A 2 Waf10ki nlematenalne i prawne
A , DIugot8l'J1'lnClW8aklywa fil'laMOwEJ
A ., w )edrmtkac:h j)O'Io'IltUflYCh

"""'" A udzialy lub ak~
bllar"4 A onnepaPll"" waf1O~ciowe
bllar"4 A udzIelone po%yCZki
bdSr"4 A nne d+.JgOlermnowealdywa ~nansowe

bdar"4 A 0'
w pozostal)'ch ,edrmtk8Cl'l, 'It ktOl'ychjednostka posiada
zaanaalOWsnte ", llaprtale

bilans A udzl8ly tub llIlqe
bllans A 'rt"18papiery wartokiowe
bllans A udzl8looe po,tyCZkl
bilans A inne dugoterTT1lno¥Mal<tywa~nansowe,,~, A 0' 'It pozoslalych,ednostkactl_.

A udzIaly lub akclIl:
bllans A .nne paptery w~
bllans A udzJeIone potyczki
bllans A lI'lnedIugol8m'li1"lOWeaktywa finaMOwEJ
bilans A • 1rt"18inwestycje dluQotem'wlowe
bililns A V, DtUQOterminowe rolliez:enia . dz okl"ltSOW8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bilans A t Aktywaz Iytuluodroczonego podatku dochod

"""', A 2 Inne rozJiczenia mi --". A B, AJrtvwa obrotowe 11 461 367,55 13 124 .f3O,25 12 443 500,00 13143600,00 14513 500,00-". A L Z. • 1 ~1193,O5 1261605,11 700 000,00 700 000,00 700 000,00
DUn. A I ." 1 341 193,05 1268605,11 700000,00 700 000,00 700 000,00
DUn. A 2 p- i produk wfOku

""'"' A , ",00"" -• A • r.....,
:lIal'l8

A , za.CZki na (\O$laW1
A II, Nill8tnMcl kn)tkotermin~ 7"7<434,27 104176049,55 9703500,00 10403 500,00 10 to3 500,00•..'" A t NaIeZootd od J8dn0sleil PQ'NI~ydl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.M'" A ., z tvlulu doslaw l usIua 0 okresie ,platy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bllans A do121Tl1e~
bllans A powy2:ej12 ml8s,.c:y
bilans A ., •••••
bilans A 2 Naletno6ci od pozosta/yd'l jednoslel<,w kIOryctljednostka

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DOSiadaza"""~ •• w kaprtale
bilans A z lytuludoslaw i u o okresie splaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bllans A 00 12 rTll8Sl$Cy
bllans A powy;!:8j12 1TlI8~
bilans A

'"""-. A , NaIe:noid oil pozosta/yd"l ,ednoslek 7997434,27 104876049,55 9703 500,00 10403 500.00 10903500,00

"""". A .) • dostawl u o okresie ,platy 7437497,73 9908481,n 9400 000,00 10000000.00 10500000.00
bilans A dD121Tl18'l$Cy 7437497.73 9908 481,n 9400 000,00 10000000.00 10500000,00
bilans A

""""
12 rnt8Sl,.cy

bilans A 0) z lytulu podatkOw,dotaq. c:et,ubezpoeczet'l spoteeznyeh l
2818,14 8231,n 3500,00 3500.00 3500,00z~vctl oraz'.~ 'iWladczen

bilans A 0' ••• 557118.40 572936,01 300 000.00 AOOooo,OO AOO000,00.M", A d) dochodzone na drodze ~
billn, A Ill, In_styeje krotkolennino_ 1 '73931,09 .51 601,52 1.00 000,00 2500000,00 2750 000,00.M", A I KrOI:koIermin0w8aklywa flnan&<:M'e 1873931.09 851608.52 1800000.00 2500000.00 2750 000,00.M", A .) w jedno,tkach ~nyct\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

""""' A udzlaly lib IkCJ8-.. A ,nne p.ap.el'ywwtoklowe
DUn. A . Iudzlllllonepotyczla,,~. A ,nne krOtkolemvnowesktywa finllf'\$OWe
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bilans A bl .0=>' ""'" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bllans A lub ake

""'''' A • M •• ..,.",.•..
bilans A ucIzlelorlePO! c.zk!

'''''' A .nne krotkoferrt'lll"lOWe a finansowe

""" A " -- tneill'll"lll • :no 1 873931.09 851608.52 1800000,00 2500000,00 2750000,00

"'''' A irodlu ptenll!ltl'lflWkasIe INI rlchunkaeh 863 098.56 851608.52 1800000,00 2500000,00 2750 000,00..'" A InOIIit'OdklPl~ 1010832.S3 0,00

bllans A Inne<lktywl~
bilans A 2 ame ~$tyCJe krOtkot8fflW"lOW8
bilans A N, KrotkOCennlno_ I'Ozlle.z.nla ~d.l:yokrnowe 24&10',14 516587,07 240 000,00 240 000,00 240 000,00
bilans A C, NA'-I:ne wplaly na k.lpbI(funduul podstawowy
bilans A 0, Ulklaty (_"clel wtune
bilanIJ A Aktywa raum 131320»0," 12. 747 )83•.•• 121 96. 43%,05 130 143 2-48,27 128893 2"6,27
bilans P •• Kapltat ffunduazl wbisny S4129889,7I 62 442 21',26 &4444114,1. 51744"4,1. 47244914,1'
bllIn. P l Kapbl ffunduul DOdsuwowy 106 431116%,53 106.ua 862,6' 106","1,53 101448 112,53 '06,,"IU,53
bilans P II, Kapltat lhmdusd lIDUOWV

p na<t.wytkawartotd sprzedaty (wartotel emsyjnej) nad
....arto~ nomnalnlludZi&lOw(ake,)

bilans P III. KilfHW11undUNI Z Iktu<lllUlcJl wyeeny
P z tyIu1uakluallZaCjiwartoid godziwej

bilans P N, Po,zot.t.lHlklpltlty l'unduue) relenrtOWe
p tworzone 19odrie I umow. (statutem) ap6IIo
p na udzialv fakClelwIa~e

bil.llll$ p V, Znk lstraull Lit utMeatvch -30 113 8%7,89 -34 73 147,11 -39 608 9048,36 -45 108 9048,36 .It t08 ,,",35
bil.llll$ p VI, Zysk IstnluJ netto .12165144,86 .'3204'7,16 .12436000,00 -9 &35000,00 -8135000,00

t= P VII, Odptsy I zysku rwtto w cl",u roku obroto_OO IwartM.t
ujem~1

p B, Zobow4unt.1 rellNW)' "" lobowlllzania 57 tto 4$O,to 173(16115,23 74621517,87 78 "8 33%,0' .1 64133%,09
blLant p I. Rltlerwy "" lobowl4zant. S 301 43G.70 1077 261,70 5900 000,00 1050 000,00 5700 000,00..'" P , Rez8fWa I ~ odrocZooeOOpodalku doehod~..'" P 2 Rez8fW1na ttMaclcZeniaemervtaIne j podobne 5133 282,04 Sn4911,78 5900000,00 8050000,00 5700 000,00..'" P cHugolerminOwl 4458034,70 4736330,17 S 000 000,00 5200000,00 4900000,00
bilans P kfOtkoterminOwa 675247,34 988581,61 900000,00 850 000,00 800 000,00
bilans P 3 Polostale rezerwy 168148,66 352 347,92 0,00 0,00 0,00
bilans P Ouoo_
••••• p ..,"'"'""""" 168 148,66 352 347,92
""n. p ., Zobowklunill dluaot.nn1~ 287706,86 281 135,13 765000,00 350 000,00 %10000,00

••••• p , Wobec I&dooslellDOWl~anveh

••••• p 2 Wobec pozoalllych jedooslell, w ktOr'ych,ednosllca poslada
zaanoatOWIt'le w k8Pltaie,,,... P 3 wobec polostalych jednoslek 287706,86 281935,13 765000,00 350 000,00 270000,00

••••• p ., kf8<tytyI POlyczki

""" p " l~emis' aplel'OwwartotClOWyd1

••••• p " lnne lobowlaZania finansowe

""" p dI lobowlaz,ania WlIkslowe,,= p ., ,- 2877OO,as 281935,13 765 000,00 270000,00 270000,00

"'M P m, Z~I .•t1j.• kr6tkotwm~ f' 331 754,38 flI465 '",03 f7 83f 000,00 f' 400 000,00 f7 550 000,00

""" P 1 w_ slek~nyctt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

""" p ., , CloslrNi uslug 0 lliI/'uie • InotCi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"'''' P do 12 lTlIes"tCy

"'''' p ~8112 rntElSll(lC1

"'''' P bI .M

f:- P 2 Wobec pozostalych J8O'\OSlek,WktOfychjednostka poSlltda
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Z88nQll:OWanieWbPllale

P ., I lytuIudoslrN 1iJH)g 0 okresie WVINIQaloo~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P dQ12 mI8S~Y

••••• p e 12 mlElS~y
b~ans P bI -,,~. P 3 w_ " ooslek 17647005,13 18767759,21 17131000,00 17550000,00 16600000,00

".'" P ., I pol elk! n344937 331000,00 500 000,00 0,00
bllaM P bI I tytuIuemil paplel'OwWlrtotciowych
bllans p " Inne zobowl ma flnansowe

""'''' p dI z 1M! Clostawi uw o C*re1J~wyrTI8galnotci 10529 085,03 10394 007,93 9000000,00 9200000,00 8900 000,00
bllans p 00 12 /TIIMi 10 529 085,03 10394 007,93 9000000,00 9200 000,00 8900000,00
bllans P "." 12 mie
bllans P ., zaliCz1uOlrz mane na dos
bllans P n lobowl~nla _kslowe
bllans P " ZtytuIupodall,,:>w,eel. ubezplllCZen, IfVlyd1f,'MadClen 3576 333,16 3719881,01 3900000,00 3950 000,00 4000000,00
bllans P n, ,"'"" rod". 2 782 355,01 2951434,16 3000 000,00 3100000,00 3100 000,00
bllans P

" ,- 759231,93 928 986,74 900 000,00 600000,00 800000,00
bllans P • FU1dusze s M 691749.25 699 229,82 600 000,00 650000,00 650 000,00."". P Wtym zaIU funO.Jsz•.•••'1adCler'lsoqalnych (ZF$S) 69174925 699 229,82 700000.00 800000,00 800 000,00"",". P N, Ro.r:lIczenWim ~~ 43262568,98 41478981,37 49925517.87 53 598 332,09 58 028 332,09

,""" P 1 UJ8fIlnawartott

""" P 2 lnne rolliCll/l'lll m .- 43 262 568,96 41478981,37 49925517,87 53 598 332,09 58 028 332,09

".'" P dIugoierminowe 40042224,18 38128875,94 45575517,87 49118332,09 53 026 332,09
btlans p krOtkotermil"lOWe 3 220 344,78 3 350 105 43 4350000,00 4480000,00 5000000,00
bll.ll.ns P P,uywa rllem 131 320 350,61 129747383,49 128966432,05 130143 246,%7 1281193246.27

raehl.nek zyskOw 1 RZiS 1,,- Pl'lychody netto z. sprzeddy I zrOwNlne Zfilm!, w Iym: 90048618,481 105093 %70,141 102100 000,001 107000000,001 110000000,00'i'~'
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, ~ '" "". od )ednostek pcJW\4Z8nyc.h, zys •••••.•• "". I PrzyCflody f'etlO Z8 aprzed8Z)' produklOw 90 033 693,83 105 093 270,84 102 100 000,00 107000000,00 '10000000,00,
,;":''''''' zy$ •."", •••• II.

<..IT •••• 's IUlru PfutNMUW \,,~enl8 - w •
r•••..•June •. zys •.<1W •••• III Kent wytwOr'zena produklOw na ~sne pW'zeby,eO'lOstki

r,"":~,,~,,ow .z,s rv Przychody netlo ze sprzedal)' IOw.-ow i malenal6w" 1.824,65
rii<;l1une. Z)'$KOW •••• B. KOlzty dl:J.ahllnoKI opel'acyjneJ 110 '31915,78 125 H' N7,$3 125.50 000,00 128700 000,00 130 &30000,00
r••••.•uoe •. Z)'SKOW .z,s I Amortyzac)ll .• S32 319.22 .• 882 801,2ot 5500000,00 6000 000,00 IS000 000,00
riKTlllfl(lfi ZYSKOW .z,s II. ZUZyCle matenalOw ienergw 23 975 399,36 25837078,10 25000000,00 26 000 000,00 27 000 000,00
raulUntlI\ ZYSKOW .z,s III Us/ugl ooce 26 940 374,18 30 525 00l9,S7 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
0IUl0fletI ZYSkO'N •••• rv. PodlltIQ' opIaty, w tym .'7588,26 51.600.38 550 000,00 550000,00 500 000,00

I~""~ •••• podatek 8I<.Cyzowy
IrllCflUtll:lkZ)'$kOW "". V. Wynagrodz8l"l8 45493 480.61 52 811 603.66 54 000 000,00 55000000,00 56000 000,00
r8Cf1U1'"1ekZ)'$kCM "". VI. Ubezp.eezern. $pOlec.zne i inne iWladczena, w tym 9122882,59 10294 304,n 10500000,00 10850000,00 10850000,00

I~acmnek Z'fSkOW RZiS emeryt.alne 3978287,81 .• 513 750,48 4600000,00 .• 700000,00 .01700 000,00
racnlSM!~ rynow "". YR. Pozoslale kolZty rodZaJOWfl 335 0046,29 313629,86 300 000,00 300000,00 280000,00
racnlSM! '" RZiS VlL WllI'tO~ sprze<lanycn towarow Imaten8lOW 1.0182.01.65

" •ll. c. Zpk ("n1t.jl. sprzedaiy IA-BJ -20783 397,21 -2001157M,79 .23750000,00 -21 700 000,00 -20 630 000,00

" ~..,- "". D. PoZMt.fe przycl\oc:ly open.cyjne 10269 267,17 12913 75.01,95 12000000,00 12 520 000,00 12 920 000,00
~a",.une~ rySIWW .ll. I. lysk Zit zbyl;ia noefnansowych akt)WOw IrwaIych 365,85 7686.18.r~RZiS " Dooo,~ 38605004.55 5178905,68 4500000,00 5500000,00 5500000,00

, "'.~ "". '" Aktuahzac.l'l wartota akt)WOw olel'lnansowyctl 52836.87 316332,17 , 20 000,00 20000,00
r~ ••.•UlleK Z)"SKOW ""S rv lme prz~chody operacyj18 6355559,90 7410640.92 7500000,00 7000000,00 7400000,00

Ir::uoeK Z)"SKOW .ll. Eo Po.zostlte koazty opetscyjM 1 &46&38,0.01 2076030, •.•• 600 000,00 .0100000,00 400 000,00
r~n1,lneK Z)"SKOW .ll. I Strata ze zbyCill meflrlamowych aktywOw trwa/yetI 3442,75 2750.01
Ir~l,IneKZ)"SKow RZIS " Aktuakzac,a wartoki aktywOw niefinanaowych .0134218.09 .0179729.52
r~~uneK Z)"SKOW .ZoS '" Inne konty operacY1I& 1208877.20 1 593551.11 600 000,00 400 000,00 .0100000.00

Iril\;llUneK rySKOW .z,s F. Zpk 'strata) z dz~lalnMcl openlcyjoeJ (C+O-E) _12160668,15 ., 248 062,.48 -12 350 000,00 -9 680 000,00 ..a 110 000,00
Iril\;llU06!( ZYI;ll""'" •••• G. Przychody finanaowe 42719,&0 18708,.011 5000,00 45000,00 45000,00
rao:;;nUt'ltlKlyS~OW •••• I OyMOeody iudztaly w ryskach, w tym
rll(;l'U'ltj~ lySI«JVilr •••• ad }lldOO5tek IlOWlllZanycn
f8COlXle~ rys~ow •••• " Odsetkl, w tym .012719,50 8629,90 5000,00 45000,00 .015000,00
f8COlXle~ zys~ow •••• ad }lldOO5tek PCJWi$:iIf1ych
racnune~ zys .z,s

'"
lyall ze ztl)'C18 inwe.tyq

I'~" "- .zos rv. Aktualizacjll wartotCi rtwestyej 10070}4,,- •••• V .~ 7,77
,,_ zyr.""" •••• H. Koazty ftnanaowe 27 916,21 37721,09 40 000,00 50 000,00 20 000,00

:' ••••.••••, •••• zyr.""" •••• I Odsetkl, w tym 10940,20 37721,09 .010000,00 50000,00 20 000,00
.,••••.••••' •••• zys"",," •••• dl.a )ltdnoSlek powIO\Ull'lye/'l

:I::::: •••• " Strata ze ZO)'Cla Ir1WltslyC,

"". '" AlltualllaCJ3 wartosci 1f'r>We1tye; 212,95

, '" "". rv I~ 18762,06

, ~ '" .z,s K. Zpk (stnlta) brutto {F+G-HI -12 1.015863,86 .1211 076,11 .12 386 000,00 .9 585 000,00 •• 085 000,00, - '" .ll. L PCH1lIlek dochodowy 11281,00 U422,00 50 000,00 60000,00 50 000,00
rachLlnelo: ryskOw .z,s M. POZOStlM obowt~zkOWil zmniejllen~ lpku Izwlfpkllenl.il
, "r." slnltyl
rachuoek lyskOw .z,s N. Wynlk fl~n80wy .12 165 14.01,86""" -'3204'7,16 .12 435 000,00 .9135 000,00 ..a 136 000,00

---
-7.90% -10,9O'lo -8.06% ".6Z%
.7,84% .10,82% -8,02'" .•."'"
_7,14% .9.61'" .7.44% -8,28%

0,61 0.65 O}l 0,78

- 0." 0,61 0,67 O}.oI

30,12 34,51 33.09 3-4.01
36.33 34,67 31.04 30.00

-
19,90% 19,07% 19,08% 18.33%

0,41 0,.015 0,.018 0.50

f---

Prz I\oc:l m

K m
I

~WSKAZN.
NlK1 K

IA W.katnlk rySkownoSCl fIlt110("')

_ __ I.B. W.katnlk rySkownoSCl dzlalalnoiCl oper8Cy,..eJ 1"'1
I,e. Walla:tn* zyskownose:i aktywOw (%J

NIKI P YN

IIA Wlkatnik bie~' pIyr1rio*ci

II B. Wlka1rlik szybluej plynnotci

III IKJ
IIIA WskUnill fOtacji naleUlO6ci (w llrvachl

III B. Wikatnik rotac; zobow\4lar'l (w drvachl
_N. WSKAlNIKI ZADlUZENlA -~
--+:N A WskUnik zadlW:ema aktywOw ('lie)

8 WsWmk wyptaeanoSCl

I
100 3$0 505,15
112125550.01

"8025 74.01,20
1273046241,36

I
11.01105000,00
125 540 000,00

I

119565000,00
129 200 000,00

I

122 965 000,00
131100 000,00
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