RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
2020 rok
Podstawa prawna:

art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2016.0.1638 t.j)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Uzdrowiskowy „Willa
Fortuna” – s.p.z.o.z.
2. Siedziba ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg
3. Adres ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej 94 35 221 46, 94 35 42 337,
ksiegowa@willafortuna.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON 330922037
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000129491
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
000000018269, data wpisu 29 kwietnia 1994r.

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
została opracowana w oparciu o teorię
i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.
Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w
sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy
sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i obecnie
obowiązujących przepisów prawa.
Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny
przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w w/w
rozporządzeniu.

Konsultant - Wszelkie prawa zastrzeżone
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ
Wskaźniki
I.

Metoda ustalenia

Zyskowności
działalności
operacyjnej

Zyskowność
aktywów

wynik netto x 100%
przychody netto ze sprzedaży produktów
+ przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów + pozostałe przychody operacyjne
+ przychody finansowe

wynik z działalności operacyjnej x 100%
przychody netto ze sprzedaży produktów
+ przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów + pozostałe przychody operacyjne

wynik netto x 100%
Średni stan aktywów

RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Ocena
punktowa

Wskaźnik

Ocena

poniżej 0,0 %
od 0,0% do 2,0 %
powyżej 2,0% do 4,0%
powyżej 4,0%

0
3
4
5

-22,50%

0

poniżej 0,0 %
od 0,0% do 3,0 %
powyżej 3,0% do 5,0%
powyżej 5,0%

0
3
4
5

-22,60%

0

poniżej 0,0 %
powyżej 0,0% do 2,0 %
powyżej 2,0% do 4,0%
powyżej 4,0%

0
3
4
5

-9,47%

0

Maksymalna ocena pkt.

15

Uzyskane
pkt.

0

poniżej 0,6
od 0,60 do 1,00
powyżej 1,00 do 1,50
powyżej 1,5 do 3,00
powyżej 3,00 lub jeżeli
zobowiązania
krótkoterminowe = 0 zł

0
4
8
12
10

10,25

10

poniżej 0,50
powyżej 0,50 do 1,00
powyżej 1,00 do 2,50
powyżej 2,50 lub jeżeli
zobowiązania
krótkoterminowe = 0 zł

0
8
13
10

10,21

10

Maksymalna ocena pkt.

25

Uzyskane
pkt.

20

poniżej 45 dni
od 45 dni do 60 dni
od 61 dni do 90 dni
powyżej 90 dni

3
2
1
0

2

3

Przedziały

wartości

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Płynności
bieżącej

Płynności
szybkiej

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12
miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe (czynne)
zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania
krótkoterminowe

aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12
miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe (czynne) - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania
krótkoterminowe

RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
III.

2 020

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Zyskowności
netto

II.

za rok

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Rotacji
należności
(w dniach)

średni stan należności z tytułu dostaw i usług
x liczba dni w okresie (365)
przychody netto ze sprzedaży produktów
+ przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów

Rotacji
zobowiązań
(w dniach)

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług
x liczba dni w okresie (365)
przychody netto ze sprzedaży produktów
+ przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów

do 60 dni
od 61 dni do 90 dni
powyżej 90 dni

7
4
0

7

7

Maksymalna ocena pkt.

10

Uzyskane
pkt.

10

(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania
krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania )
x 100%
aktywa razem

poniżej 40 %
od 40% do 60%
powyżej 60% do 80%
powyżej 80%

2%

10

zobowiązania długoterminowe + zobowiązania
krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania
fundusz własny

od 0,00 do 0,50
od 0,51 do 1,00
od 1,01 do 2,00
od 2,01 do 4,00
powyżej 4,00 lub poniżej
0,00

10
8
3
0
10
8
6
4
0

0,03

10

Uzyskane
pkt.

20

RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
IV.

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zadłużenia
aktywów
%

Wypłacalności

RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Maksymalna ocena pkt.

20

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

50

Z powodu pandemii i czasowych zakazów prowadzenia działalności Szpital osiągnął niższe
przychody, zarówno z tytułu zakontraktowanych świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, jak i pobytów
leczniczych i pobytów hotelowych. Mimo poniesienia straty przy wskaźniku zyskowności zero, sytuacja
finansowa Szpitala jest stabilna. Fundusz zakładu służący m.in. pokryciu strat, jest wyższy od straty za
2020 r. Szpital cały czas utrzymuje pełną płynność finansową.
Uzyskanie 50/70 możliwych punktów w kategorii wskaźników przy maksymalnej punktacji
wskaźników efektywności i zadłużenia oraz bardzo wysokiej ocenie wskaźników płynności świadczy o
stabilności ekonomiczno-finansowej spzoz i sprawności bieżącego zarządzania jednostką.
III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe
Opis przyjętych założeń.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2021-2023 rok została opracowana
zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Spzoz pokrywa z posiadanych środków i
uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji
ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono osiągnięcie dodatniego wyniku
finansowego.
Wskaźniki makroekonomiczne
Wybuch epidemii COVID-19 i wysiłki władz, by nie dopuścić do gwałtownego przyrostu
zachorowań, doprowadziły w Polsce do gwałtownego wyhamowania aktywności gospodarczej od
połowy marca ub.r. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7%. Recesja miała miejsce po raz
pierwszy od początku lat 90. ub. wieku i była łagodniejsza niż zakładano, a także wyraźnie płytsza niż w

większości krajów UE. Prognozuje się, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB osiągnie 3,8%. W
horyzoncie prognozy (2021 – 2024) oczekiwany jest wzrost realnego PKB na poziomie 3,5%.
Uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
pozwoliłoby jednak na zwiększenie poziomu realnego PKB o odpowiednio o 1,2% w roku 2022 oraz
1,3% w roku po horyzoncie objętym Programem, wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i
samorządowych do 7% PKB oraz wzrostu długu do 57,5% PKB, czasowe zawieszenie stosowania
stabilizującej reguły wydatkowej do 2022r.
Spadek konsumpcji prywatnej w głównej mierze był efektem ograniczeń w działalności firm i
mobilności osób, ale też niepewności co do przyszłej sytuacji na rynku pracy.
Stopa bezrobocia nieznacznie obniżyła się do 3,2% z 3,3% rok wcześniej i kolejny rok z rzędu była
niższa niż średnia w UE (o ok. 4 pkt. proc.). Polska jest krajem o jednej z najniższych stóp bezrobocia
wśród państw UE. Współczynnik aktywności zawodowej – trzeci rok z rzędu – nieznacznie obniżył się
o 0,1 pkt. proc. do 56,1%.
Po trzech latach niskiej inflacji w 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął
3,4%. Na stosunkowo wysokim poziomie przez cały rok pozostawała inflacja bazowa (tj. zmiana cen
towarów i usług konsumpcyjnych po wyłączeniu cen żywności i cen energii). Średnio w całym roku
wyniosła ona 3,9% i pozostawała pod wpływem wysokich cen usług.
W kolejnych latach stopa bezrobocia będzie wyraźnie spadać – w 2022 r. do 3%, zaś w 2023 r. do 2,5%.
W 2021 r. oczekuje się jeszcze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,2%, a
w 2022 r. o 6,4%. W kolejnych 2 latach tempo to będzie spadać – w 2023 r. wynagrodzenia mają
wzrosnąć o 5,8%, natomiast w 2024 r. o 5,3%. Realny wzrost wynagrodzeń osiągnie maksimum w
2022 r. na poziomie 3,5%, by w horyzoncie prognozy stopniowo się obniżyć do 2,8%.
W rezultacie konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego i wzrośnie w
ujęciu realnym o 4,3% w 2021 r. oraz o 4,4% w 2022 r. W kolejnych latach w horyzoncie prognozy
realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,7%.
Początek 2021 r. przyniósł wzrost rocznego tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do
2,6% w styczniu, spadek do 2,4% w lutym oraz wzrost do 3,2% w marcu. Oczekuje się, że inflacja w
całym 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnych latach prognozy będzie się zbliżać do celu
inflacyjnego 2,5%.
Pandemia spowodowała pogorszenie wskaźników demograficznych Polski w 2020 r. i zapewne wywrze
wpływ na nie w roku bieżącym. W kolejnych latach założono, że liczba ludności w wieku 15–74 lat
będzie malała w tempie 0,2% rocznie, by w 2024 r. zmniejszyć się o 0,4%
Pozostałe wydatki bieżące na wydatki sektora w horyzoncie prognozy dodatkowy wpływ będzie miało
objęcie wszystkich przewidzianych grup pracodawców Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – PPK
(por. rozdział IV.1). Wydatki związane z PPK wynikać będą z przewidzianego mechanizmu zachęt ze
strony państwa w postaci opłaty powitalnej i dopłaty rocznej wypłacanych z Funduszu Pracy dla
uczestników PPK oraz składek płaconych przez instytucje publiczne na rzecz zatrudnionych w nich
osób po przystąpieniu tej grupy do PPK z początkiem 2021 r.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni
Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024 (dalej – WPFP) określa cele wraz z miernikami stopnia ich
realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa.
Funkcji 20. Zdrowie został przypisany cel:
- zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W tym
obszarze realizowane będą działania zwiększające dostępność leczenia, tak aby każdy obywatel
otrzymał pomoc medyczną w sposób szybki i pozwalający na utrzymanie obywateli w poczuciu
bezpieczeństwa. Szczególne działania dotyczące zabezpieczenia zdrowia będą przeznaczone dla osób
najczęściej korzystających z pomocy lekarskiej, a więc dla osób starszych. Będzie to realizowane m.in.
poprzez kontynuację przyznanego świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia uprawnienia do
bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów
medycznych. Realizowane będą również działania w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia
poprzez profilaktykę oraz promocję zdrowia, a także edukację zdrowotną.
Stopień osiągnięcia celu funkcji będzie monitorowany za pomocą trzech mierników:
 liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.), która w okresie
planowania WPFP 2021-2024 wyniesie odpowiednio: 17.000 (2021 r.), 19.000 (2022 r.), 21.000 (2023
r.), 23.000 (2024 r.),
 liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) będzie
w latach 2021-2024 wynosiła 1.100.000 szt. w każdym roku.
 liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów
medycznych i produktów biobójczych (w szt.), których przewiduje się zrealizować 55.439 szt. w roku
2021, a w kolejnych latach 53.030 szt. (2022 r.), 52.810 szt. (2023 r.) oraz 52.910 szt.
Prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych
zdrowotnej na lata 2021-2023 oparto na planie finansowym na 2021 rok.

zakładów opieki

Prognoza przychodów na 2021 rok i lata następne została oparta na planie rzeczowo-finansowym
umowy z NFZ. Przychody z NFZ stanowią 68% przychodów spzoz a 32% finansowane ze środków
prywatnych (pobyty komercyjne). Wysokość kontraktu ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową
podmiotu. Podobnie jak w całej gospodarce w okresie styczeń – marzec 2021r. z powodu pandemii
COVID-19 i czasowym zakazie prowadzenia działalności Szpital osiągnął niższe przychody, zarówno z
tytułu zakontraktowanych świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, jak i pobytów leczniczych i pobytów
hotelowych, odnotowano znaczne zmniejszenie rzeczowe wykonania kontraktu w stosunku do planu. W
prognozie na 2021 rok założono, że do końca roku zakres rzeczowy świadczeń wynikający z umowy
zostanie zrealizowany zarówno w umowach ryczałtowych jak i umowach odrębnie finansowych
rozliczanych wg wykonanych świadczeń. Jest to założenie optymistyczne, aczkolwiek możliwe do
zrealizowania.
Jednocześnie informuję, że pośród obecnie realizowanych działań, mających na celu zniwelowanie
skutków obecnego spadku aktywności świadczeniodawców spowodowanego sytuacją epidemiczną i
jednocześnie mających przyczynić się do

poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców jest

obecnie procedowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, w którym planuje się następujące zmiany:
1) przedłużenie okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, kończącego się w 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
2) przedłużenie możliwości wypłaty świadczeniodawcom zaliczek 1/12 kwoty zobowiązania
określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) styczeń – czerwiec 2021 r.
(maksymalnie 70%).
Na chwilę obecną nie przewiduje się zmian w sposobie rozliczania świadczeniodawców, którzy pobrali
zaliczki 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na
rok 2020 (nie podjęto decyzji w kwestii umorzenia tych zaliczek).
Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia na bieżąco monitoruje potrzeby
jakie niesie za sobą aktualna sytuacja i w zależności od jej rozwoju opracowywane będą kolejne
rozwiązania, aby zagwarantować placówkom medycznym zachowanie stabilności w okresie epidemii
COVID-19.
Na lata 2022 i 2023 założono wzrost przychodów na poziomie zakładanej inflacji czyli o 2,6 – 3,3%.
Przyjęto założenie, że niezależnie od realizacji kontraktu w 2021r. wartość przychodów ze środków
publicznych, która powinna gwarantować świadczenia gwarantowane dla osób uprawnionych nie może
być obniżona nawet przy zmniejszeniu przychodów NFZ ze składek zdrowotnych ponieważ ustawa o
finansowaniu świadczeń ze środków publicznych gwarantuje rosnący udział w PKB środków
przeznaczonych na ochronę zdrowia. W przypadku niewystarczających środków pochodzących ze
składek zdrowotnych będący skutkiem spadku zatrudnienia oraz obniżeniem wynagrodzeń pozostała
część środków pochodzić będzie z budżetu państwa i w pierwszej kolejności ma być przeznaczona na
finansowanie świadczeń gwarantowanych.
Wg. Prognozy Banku Światowego spożycie prywatne w 2020r spadnie w stosunku do 2019 roku o 3,2%
a w 2021 roku wzrośnie w stosunku do 2020 roku o 2,3% a w następnym roku ten wzrost osiągnie
dalsze 3%.
Prognoza kosztów na 2021 rok i lata następne została oparta na przyjętym planie finansowym na ten
rok . Prognozowane koszty przekraczają znacznie plan kosztów z planu zatwierdzonego ze względu na
dodatkowe

koszty,

związane

przede

wszystkim

ze

zwiększeniem

wymogów

sanitarno-

epidemiologicznych ze względu na stan epidemii oraz realizację dodatkowych zadań nałożonych na
podmiot związanych z COVID-19 . Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi
ustawą szczególną zmiany planu finansowego w zakresie zwiększenia kosztów związanych z epidemią
mogą być wprowadzane z pominięciem art.52 ustawy o finansach publicznych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów,
których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Na

podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Koszty, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, obejmują:
1) koszty świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w formie ryczałtu systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 136c ust. 1 ustawy o
świadczeniach;
2) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez:
a) Pielęgniarki, b) położne, c) osoby, o których mowa w § 16 ust. 4a załącznika do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, 437, 547, 696 i 1548
– w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
3) koszty świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią
COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493);
4) koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy posiadających specjalizację, o których mowa w art. 4 ustawy z
dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383). § 2.
Założenia do prognozy przychodów i kosztów
Podstawą

określenia

prognozowanych

przychodów

jest

plan

finansowy

na

2021r.

Do prognozy przychodów na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków
publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.
Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia
raportu:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, rodzaj świadczenia: Lecznictwo uzdrowiskowe od
01.03.2019 r. do 31.12.2023 r.
Prognoza przychodów na lata 2021-2023 w podstawowej opiece zdrowotnej została sporządzona wg
zasad rozliczeń wynikających z obecnie obowiązującej umowy, założono realizację świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na dotychczasowym poziomie.
Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z
płatnikiem publicznym oraz innych przychodów.
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TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
za 2020 rok
Grupa

I. WSKAŹNIKI
ZYSKOWNOŚCI

Wskaźniki

Wartość wskaźnika

Ocena uzyskana

Wskaźnik zyskowności netto (%)

-22,50%

0

Wskaźnik zyskowności działalności
operacyjnej (%)

-22,60%

0

Wskaźnik zyskowność aktywów (%)

-9,47%

0
0

I. Razem

Wskaźnik bieżącej płynności

10,25

10

Wskaźnik szybkiej płynności

10,21

10

II. WSKAŹNIKI
PŁYNNOŚCI

II. Razem

20

Wskaźnik rotacji należności (w dniach)

2

3

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)

7

7

III. Razem

10

III. WSKAŹNIKI
EFEKTYWNOŚCI

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)

2%

10

Wskaźnik wypłacalności

0,03

10

IV. WSKAŹNIKI
ZADŁUŻENIA

IV. Razem

Łączna wartość punktów

20

50
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Szpital Uzdrowiskowy Kołobrzeg

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PROGNOZA NA LATA 2021 - 2023
2021

Grupa

I. WSKAŹNIKI
ZYSKOWNOŚCI

II. WSKAŹNIKI
PŁYNNOŚCI

Wskaźniki

Wskaźnik

2022

Ilość punktów Wskaźnik

2023

Ilość
punktów

Wskaźnik

Ilość
punktów

Wskaźnik zyskowności
netto (%)

0,94%

3

4,63%

5

4,99%

5

Wskaźnik zyskowności
działalności operacyjnej
(%)

0,91%

3

4,60%

4

4,80%

4

Wskaźnik zyskowność
aktywów (%)

0,65%

3

3,58%

4

4,00%

4

Razem

9

Wskaźnik bieżącej
płynności

4,42

10

2,11

12

2,10

12

Wskaźnik szybkiej
płynności

4,38

10

2,09

13

2,08

13

Razem

20

10

3

15

3

11

3

3

7

8

7

11

7

Wskaźnik rotacji
należności
(w dniach)

13

13

25

25

III. WSKAŹNIKI
EFEKTYWNOŚCI Wskaźnik rotacji

zobowiązań
(w dniach)

IV. WSKAŹNIKI
ZADŁUŻENIA

Razem

10

Wskaźnik zadłużenia
aktywów (%)

4%

10

8%

10

9%

10

Wskaźnik wypłacalności

0,06

10

0,12

10

0,12

10

Razem

20

Łączna wartość punktów

59

10

10

20
68

20
68

Szpital Uzdrowiskowy
Kołobrzeg

Konsultant - Wszelkie prawa zastrzeżone
Uprawniony do korzystania:

TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2020 - 2023
Wskaźniki

2020

2021

2022

2023

Wskaźnik zyskowności netto (%)

0

3

5

5

Wskaźnik zyskowności działalności
operacyjnej (%)

0

3

4

4

Wskaźnik zyskowność aktywów (%)

0

3

4

4

Wskaźnik bieżącej płynności

10

10

12

12

Wskaźnik szybkiej płynności

10

10

13

13

Wskaźnik rotacji należności (w
dniach)

3

3

3

3

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w
dniach)

7

7

7

7

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)

10

10

10

10

Wskaźnik wypłacalności

10

10

10

10

RAZEM

50

59

68

68

Podsumowanie
Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza
polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i
prywatnych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotne jest jednostką nastawioną na
osiągnięcie zysku.
Zasadniczym celem działania szpitala uzdrowiskowego realizującego usługi w 68% finansowane
ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony
zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych oraz 32% finansowane
ze środków prywatnych (pobyty komercyjne). Szpital udziela świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych
świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie i całkowitą odpłatnością.
Celem szpitala uzdrowiskowego jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z
powyższym uzyskanie w 2020r. i w prognozach na lata 2021-2023 68% możliwych punktów w
kategorii wskaźników zyskowności przy maksymalnej punktacji wskaźników efektywności i
zadłużenia oraz bardzo wysokiej oceną wskaźników płynności
świadczy o stabilności
ekonomiczno-finansowej szpitala uzdrowiskowego i sprawności bieżącego zarządzania jednostką.
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Wskaźniki

2020

2021

2022

2023

Zyskowności netto

0

3

5

5

Zyskowności działalności operacyjnej

0

3

4

4

Zyskowność aktywów
Bieżącej płynności
Szybkiej płynności
Rotacji należności
Rotacji zobowiązań
Zadłużenia aktywów
Wypłacalności
RAZEM

0
10
10
3
7
10
10
50

3
10
10
3
7
10
10
59

4
12
13
3
7
10
10
68

4
12
13
3
7
10
10
68

Wskaźniki

2020

2021

2022

2023

SUMA PUNKTÓW

50

59

68

68

70
60
50

2020r.
2021r.

40

2022r.

30

2023r.

20
10
0
SUMA PUNKTÓW

Sytuacja ekonomiczno-finansowa
1. Wielkość funduszy własnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na
koniec poprzedniego roku obrotowego:
a) fundusz założycielski

942 548,28 zł.

b) fundusz zakładu

3 361 341,57 zł.

c) wynik finansowy (niepodzielony zysk lub niepokryta strata)

- 603 335,02 zł.
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3 700 554,83 zł.
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