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Uchwala Nr ......,.....,,, 2021

Rady Gminy Bli2yn

z dnia 2021 roku

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-Iinansowej Samodzielnego Publicznego Zal<ladu
Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jgdrzejkiewicza w Bliiynie

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z p,6in. zm) w zv',i4zku z art.53 a ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 roku o dzialalnoSci leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.711 z p6in. zm) uchwala sig, co

nastgpuje:

S1. Dokonuje sig pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jgdrzejkiewicza w Blizynie na

podstawie przedloZonego raportu analizy za 2020 rok oraz prognozy ekonomiczno-

finansowej na lata 2021-2023, stanowi4cego zalEcznik do uchwaly.

$2.

s3.

A

Wykonanie uchwaly powierza sig w6jtowi gminy.

Uchwala wchodzi w Zrycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

W zwi4zku z przepisami art. 53a ust.l ustawy o dzialalno5ci lecnticzej Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Blizynie przedlozyl w dniu 28 maja 2021 roku
raport analizy o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok oraz prognozg na lata
2021-2023. Raport zostal przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za

2020 rok. Do analiry zostaly wykorzystane wska2niki ekonomiczno-finansowe ujgte w
Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wskaznik6w ekonomicmo-finansowych
niezbgdnych do sporz4dzania analizy oraz prognory sytuacji ekonomiczno-finansowej
samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej. Po przeanalizowaniu w/w
wska2nik6w zyskowno(ci, plyruroSci, efektywnoSci i zadtvZenia ustalono, 2e

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Blirynie na mo2liwe 70 punkt6w
do zdobycia zgodnie z w/w rozporz4dzeniem osiqgn4l az 65 punkt6w co stanowi
92,86%o w stosunku do maksymalnej iloSci punkt6w, Swiadcry to o dobrej kondycji
finansowej jednostki. Sytuacja w stosunku do roku ubieglego nie ulegla zmianie, iloSi
zdobytych punkt6w byla identycma. Wynik finansowy corocznie zamyka sig zyskiem,
r6wnie2 z prognoz1y finansowej na kolejne trzy lata funkcjonowania wynika, 2e

jednostka bgdzie osi4gala zysk a jej kondycja finansowa nie ulegnie zmianie. PtynnoSd

finansowa bgdzie zachowana, nie ma zagro2enia funkcjonowania zakladu.

Bior4c powyZsze pod uwagg Rada Gminy pozytywnie ocenia sytuacjg ekonomiczno-
finansow4 SP ZOZ w Blizynie.
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SAMODZIELNY PAB.LICZNY ZAKT,AD OPIEKI

ZDROWOTNEJ IM. LECHA J4DRZEJKIEWICZA

W BLIZYNIE

RAPORT O SYTUACJI

EKONOMICZNO - FINANSOWEJ ZA 2O2O ROK

ORAZ

PROGNOZA NA LATA 2O2I - 2023



I. Wprowadzenie

Poni2szy raport przedstawia analizg ekonomiczno - finansow4 Samodzielnego

Publicznego Zakladu opieki Zdrowotnej im. Lecha Jgdrzejkiewicza w Blizynie r+pisanego

do rejestru stowarzyszef i innych organizacji spolecznych, publicznych zaklad6w opieki

zdrowotnej pod numerem ksiggi rejestrowej 000000014822, NIp 663-16-52-672.

Zaklad swiadczy uslugi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i
specjalistyki (ginekologii) na terenie gminy Blizyn.

Raport zostal przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2020 i zawiera:

- analizg sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020r,

- prognozg sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne lrzy lata obrotowe wraz z opisem

przyjgtych zalolei.

Raport zostaje przedlo2ony przez dyrektora w spos6b i terminie okreflonym

w art. 53a pkt.l i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2ollr o dzialalnoici lecmiczei (Dz. tJ.

2011.112. 654 ze zmianani).

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

w raporcie zarnieszczone s4 dane pozyskane ze sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Prezentowane interpretacje zwracai4 uwagg na obecn4 sytuacjg zakJadt oraz umo2liwiai4
podjgcie szeregu dzialai usprawniai 4cych j ego funkcjonowanie. ocena sl,tuacji
ekonomiczno-finansowej zostala opracowana w oparciu o teoriE i zasady *,alizy
wskainikowej, dostosowanej do warunk6w i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporz4dzono zgodnie z Rozporz4dzeruem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017r

w sprawie wska2nik6w ekonomiczno-finansowych niezbgdnych do sporz4dzenia uralizy oraz
prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicmych zaklad6w opieki
zdrowotnei (Dz.u. 2017r. poz. 832). Analizg sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok
przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczeg6lnym wskainikom
wyliczonym zgodnie ze sposobem okreslonym w w/w rozporz4dzeniu.

w poni2szym raporcie zaprezentowane sq cztery gr6wne kategorie analizy finansow ej, czyri:

- wskaznik zyskownoSci, tj. zdolnoSci jednostki do generowania zysku,

- wskaznik plynnodci finansowej, tj. zdolnosci do terminowego regulowania.{lgi4gnigtych
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- wskaZnik zadluzenia, tj. stopnia finansowania aktyw6w kapitalami obcymi.

1. Analiza zvskowno(ci zakladu

wskazniki zyskownosci okeslajq zdolnoSi zakladu do generowania zysk6w, a zarem

ekonomiczn4 efektywnosi dzialalnosci. Dodatnie wartodci wskaznik6w informui4 o

racjonafnym gospodarowaniu, gdzie przychody zakladu przewyZszaj4 koszty.

Z twagi na charakter dzialalnoSci Zakladu, kt6rego gl6wnym celem jest udzielanie Swiadczerl

zdrowotnych, nie zaklada sig jego maksymalizacji.

a) wskaznik zyskownoSci netto (%) :
wynik netto x 100%o / Przychody netto ze sprzeduzy produkt6w + przychody netto ze

sprzedazy towar6w i material6w + pozostale przychody operacyjne + przychody finansowe

wskaznik zyskownosci netto (%) pokazuje jaka cz9s6 przychod6w stanowi odnotowany

zysk lub strata. w ten spos6b okreslana jest efektywnosi gospodarki finansowej

w odniesieniu do relacji przychody og6lem - koszty og6lem zakladu. pozqdana jest warto66

dodatnia i jak najwyzsza.

Wskaznik zyskowno5ci netto (yo) = 10,88o/o

Za wafioSe wskaznika powyzej 4,0% zostaje przyznana ocena 5 punkt6w.

b) wskaznik zyskownodci dziatalnodci operacyjnej (%) =

wynik dzialalnosci operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedazy produkt6w +
przychody netto ze sprzeduiry towar6w i material6w + pozostale przychody operacyjne

wskaznik zyskownosci dzialalnosci operacyjnei (%) okesla ekonomiczn4
efektylvnodd dzialania zakladu, z uwzglgdnieniem dzialalnosci podstawowej oraz pozostalej
dzialalnoSci operacyjnej.

Wska2nik zyskowno6ci dzialalnoSci operacyjnej (%) = 10,95%

Za wartoS6 wska2nika powyhej 5,0% zostaje przyznana ocena 5 punkt6w.

wskaznik tenjest istotny w przypadku jednostek ponosz4cych wysokie kosay finansowe

zwiqzarrc z obsltga zadhfienia tj. odsetek od hedyt6w i od innych zobowi4zari.

- wskaznik efektywnoSci zarzqdzania przeplywami fi nansowymi,



c) wskaZnik zyskownoici aktyw6w (%) =

Wynik netto x I 00% / dredni stan allyr,v6w

wskaznik zyskownosci akqr,v6w (%) informuje o wielkosci zysku lub straty
pr4padai4cej na jednostkg wartosci zaangazowanych w zakladzie aktyrv6w, czyli wyznacza
on og6ln4 zdolnoS6 aktyw6w zakladu do generowania zysku.

wskaZnik zyskownodci aktyw6w (%) = 5,67%

Zawafioit, wskaznika powy2ej 4,0%o zostaje przyznaia ocena 5 punkt6w.

2. Wska2niki plynnoSci

wskazniki plynnodci okreslaj4 zdolnosi zakladu do terminowego regulowania zaci4gnigtych
zobowi4zah k6tkoterminowych. Je2eli poziom wskaznik6w obni2a sig, to wystgpuje ryzyko
ujraty przez zaklad zdolnosci do terminowego regulowania zobowi4zah. To najwazniejsze
wskazniki oceny bie24cej sytuacj i finansowej, utrata mozliwosci terminowego regulowania
zobowi?zah prowadzi w kr6tkim czasie do powa2nych zakl6cei w funkcjonowaniu jednostki
oraz powstania zagro2enia dla prowadzenia dzialalnoSci.

Poni2sze wska2niki obrazuj4, 2e zaklad nie ma problemow z biez4cym regulowaniem
zobowiqzah. Zak\ad nasz nie posiada zapas6w material6w medycznych i sprzgtu
jednorazowego dlatego wartoSi obu wska2nik6w jest taka sama.

a) wskaznik bie2qcej plynnodci =

Aktrva obrotowe - nale2nodci kr6tkoterminowe z tytulu dostaw i uslug, o okesie splaty
powy2ej l2 miesigcy - kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe (czynne) /
zobowiqzania kr6tkoterminowe - zobowiqzania z tltutu dostaw i uslug, o okesie
wymagalnoSci powy2ej 12 miesigcy + rezerwy na zobowiqzania kr6tkoterminowe

wskaznik biez4cej ptynnodci okesla zdolnosi zakladu do splaty zobowiqzan
k6tkoterminowych poprzez uplynnienie wszystkich 6rodk6w obrotowych.

wskaznik bie24cej plyruroSci = I 1,88

Za wartoi(, wska2nika powy2ej 3,00 zostaje przyznana ocena 10 punkt6w.

b) wskaZnik szybkiej plynnoSci :

Aktywa obrotowe - nale2nosci kr6tkoterminowe z tjrtulu dostaw i uslug, o okresie splaty
powy2ej 12 miesigcy - kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe (czynne) - zapasy I
zobowi4zania k6tkoterminowe - zobowi4zania z tltulu dostaw i uslug, o okesie
wymagalnoSci powy2ej 12 miesigcy + rezerry na zobowi4zania kr6tkoterminowe



Wska'Znik szybkiej plynno(ci okeila zdolnoS6 zakladu do terminowego regulowania
bieZ4cych zobowi4zai. W precyzyjny spos6b odzwierciedla zmiany plynno$ci. Jest jednym z
najwazniej szych wskaznik6w.

wskaZnik szybkiej plynnoSci = I 1,88

Za warto!;6 wskaznika powyiej 2,50 zostaje przyznana ocena 10 punkt6w

3. Wska2niki efektywnoSci

wska2niki rotacji naleZnosci i zobowi4zah opisuj4 efektywnosi przyjgtej polityki zarz4dzania
przeptyrvami pienigZnymi, tzn. mogq sygnalizowad ryzyko utraty plynnoSci finansowej lub
gdy wska2niki plynnoSci finansowej juZ wyru2nie wskazuj4 na brak plynnoSci - okreslajq
przy czyny ich problem6w.

a) wska2nik rotacji naleZno6ci (w dniach) =

Sredni stan naleznodci z tytulu dostaw i ustug x liczba dni w okresie (365) / przychody netto
ze sprzeda:4t produkt6w + przychody netto ze sprzedaZy towar6w i material6w

wskaznik rotacji naleinosci (w dniach) okesla dlugosd cyklu oczekiwania zakladu na
uzyskanie naleZnoici za swiadczone uslugi. Im wyzszy poziom wskaZnika, tym zaklad ma
wigksze trudnosci ze sci4galnosci4 swoich naleznosci, co moze obnizyi zdolnosd do
teminowego regulowania zobowi4zah. w przlpadku naszego za}Jadl odbiorc4 uslug s4 w
przewulaj4cej czgdci pacjenci, natomiast platnikiem Narodowy Fundusz zdrowia. wskaznik
ten ocenia opr6cz sytuacj i plynnoSciowej jakoS6 wsp6lpracy z NFZ.

wskaznik rotacji nale2noSci (w dniach) : 37,03

Za warto$t, wskaZnika ponizej 45 dni zostaje przyznana ocena 3 punkty.

b) wskaZnik rotacji zobowiqah (w dniach) =

Sredni stan zobowiqzai z tltulu dostaw i uslug x liczba dni w okresie (365) / przychody netto
ze sprzeda?y produkt6w + przychody netto ze sprzede2y towar6w i material6w

wskaznik rotacji zobowi4zari (w dniach) okredla okes, jaki jest potrzebny zakladowi
do splacenia swoich zobowi4zari k6tkoterminowych. Zbyt wysoka wartosi wskaznika mo2e
Swiadczy6 o trudnoSciach zakladu do regulowania swoich bie24cych zobowi4zari.

wskaZnik rotacji zobowipan (w dniach): 4,70

Za we:rto!;(, wska2nika do 60 dni zostaje przyznata ocena 7 punkt6w.



4. Wskaznik zadlu2enia

Poni2sze wskazniki obrazuj 4 niski p oziom zadlvheria, co daj e poczu cie bezpieczeistwa oraz
uniezale2nienia sig od bank6w.

a) wskaZnik zadluzenia aktyw6w (%) :

(Zobowi4zania dfugoterminowe + zobowi4zania kr6tkoterminowe + rezen /y na
zobowi4zanra) x l00Yo I Aktywa razem

Wska2nik zadlt2enra akty"w6w (%) informuje o stopniu finansowania aktyrv6w
zakladu kapitalem obcym, czyli jaka czgsi posiadanego maj4tku nie sta-nowi jego wlasnosci
lub stanowi zabezpieczenie splaty zobowipan. zbyl wysoka wartos6 wska2nika podwa:za
wiarygodno6i finansowq podmiotu. W przypadku samodzielnych publicznych za}rad6w
opieki zdrowotnej wysoka wartoSd wskaZnika wyst4pi u tych jednostek, kt6re notowaly w
przeszloSci lub nadal notuj4 straty, konsumujqc sw6j fundusz zakladowy.

wskaZnik zadlu2enia aktyw6w (%) : 8,14%

Za wartoS(, wskaznika poniZ ej 40Yo zostaje przyznana ocerra 1 0 punkt6w.

b) wskaznik wyplacalnoSci =

zobowi4zania dlugoterminowe + zobowipania kr6tkoterminowe + rezenr/y na zobowi4zania
/ Fundusz wlasny

Wska2nik wyplacalno3ci okre6la wielkoSd funduszy obcych przypadaj4ca na jednostkE
funduszu wlasnego. wysoka wartodi wskaznika wskazuje na mo2liwos6 utraty zdolnosci do
regulowania przez zaHad zobowqzai.

wskaznik wyplacaino5ci = 0,09

Za warfoie wskaZnika od 0,00 do 0,50 zostaje przyznana ocena 10 punkt6w.



Tabela dsum iki oc ko finca c cI n mo o-lczn a sn cow
Grupa Wskafniki Warto56

wskainika
()cen2

l) wskaznik zyskownoSci netto (7o) 10 88 )
2) wskaznik zyskownoici
dzialalnoici ne

10,85

l.Wskazniki
zyskownoSci

3) wskaznik zyskownoSci aktyw6w 5,67 5

l. Razem l5

I ) wskaZnik bie24cej plynnoSci I 1,88 IO2. Wskazniki
plirnnoSci 2) wskaznik szybkiej plynno6ci 1 1,88 10

2. Razem 20

l) wskaZnik rotacj i nalerZnosci
w dniach

37,03 33. Wskazniki
efekt).wnoSci

2) wskaZnik rotac_ji zobowtqzah
w dniach

4,70

3. Razem 10

l) wskaznik zadfu2enia akryw6w1%) 8,14 l04. Wskazniki
zadluzenia 2) wskaZnik wyplacalno{ci 0 0s l0

4. Razem 20

\- wartoSi dukt6w 65

W poni2szej tabeli zaprezentowano wyniki oceny sytuacj i ekonomiczno - finansowej.

W wyniku analizy wskaZnik6w sporz4dzonej na podstawie sprawozdania finansowego

za 2020 rok przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 65 punkt6w na 70 moZliwych

co stanowi ponad 92 % maksymalnej liczby punkt6w mo2liwych do uzyskania i swiadczy

o stabilnoSci ekonomiczno-fi nansowej zakladu.

Analiza przypisanych punkt6w pomigdzy poszczeg6lne grupy wskaznik6w ekonomicmych

odzwierciedla ich maczenie w ocenie ekonomiczno - finansowej zakladt. Samodzielne

publiczne zaklady opieki zdrowotnej zgodnie z ustaw4 o dzialalnoSci leczniczej nie s4

nastawione na osi4ganie zysku.

uzyskanie 80% punkt6w w kategorii wska2nik6w plynnosci oraz przy maksymalnej ocenie

wskaznik6w w kategorii wskaznik6w zyskownosci, efektywnosci i zadL:uizenta dwiadczy o

stabilnosci ekonomiczno-finansowej zakladu i sprawnosci biez4cego zarz4dzania zakladem.
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III. Prognoza svtuacii ekonom rczn o-finansowei na trzv koleine lata obrotowe

Opis p rzyj gtych zaloLefi .

SPZOZ im. Lecha Jgdrzejkiewicza w Blizynie prowadzi gospodarkg finansow4 na
zasadach okeslonych w ustawie o dzialalnodci leczficzej. prognoza na okres 202l-2023
zostala opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o dzialalnosci leczniczej. Zaklad pokrywa
z posiadanych (rodk6w i uzyskanych przychod6w koszty dzialalnodci i reguluje
zobowi?zania. w prognozach sy'tuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe
zalo2ono utrzymanie stabilnosci ekonomiczno-finansowej. w prognozach uwzglEdniono
uchwalone przez sejm zmiany w zasadach finansowania swiadczeri ze srodk6w publ icznych.

ZaloLenia do prognozy prrychod6w i koszt6w.

Do prognozy przychod6w na lata 2021-2023 przyjgto, 2e zahes realizowanych
swiadczeri ze srodk6w publicznych bgdzie obejmowal wszystkie zakresy dotychczasowej
dzialalnodci zakladu.

Prognoza przychod6w podstawowej opieki zdrowotnej zostala sporz4dzona wg zasad
rozliczefi wynikajqcych z obecnie obowi4zui4cej umowy, jednak w podstawowej opieki
zdrowotnej finansowanie jest uzale2nione od ilosci zadeklarowanych pacjent6w i od tego czy
zadeklarowany pacjent jest ubezpieczony. Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwujemy
tendencjg malejqc4, ujemny przyrost naturalny, migracja ludnoSci.

Prognoza przychod6w na stomatologig opiera sig na obecnej umowie, kt6ra obowiqzuje
do 30.06. 2022 roku. obawg budzi brak moZliwosci wykonania kontraktu na stomatologig
zwiEzanego ze stanem pandemii ( nieczynne gabinety stomatologiczne) oraz du2e koszty
zwiqzane z zaktpem Srodk6w ochrony osobistej .

w bie24cym roku zostanie ogloszone postgpowanie konkursowe na ginekologig ( umowa
zawarta do 30.06.202h). Nie wiemy jaka stawka bgdzie obowi4zywala za prxtkt
rozliczeniowy i ile punkt6w zaklad zakontraktuje wigc prognoza przychod6w opiera sig na
obecnej umowie.

Du2e znaczenie ma r6wnie2 brak na rynku pracy lekarzy i lekarzy pediatr6w, kt6rych
chcietibydmy zatrudnii w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarska kadra medyczna
w calym kraju to grupa zawodowa, gdzie srednia wieku jest wysoka. Lekarze wol4 pracowa6
w lecznictwie zamknigtym. Do podstawowej opieki zdrowotnej trafiaj4 lekarze z dlugoletniq
praktyk4 i po zrobieniu specjalizacji. Taka sltuacja jest r6wnie2 w naszej gminie, gdzie
pozyskanie lekarza chociaZ na ,,godziny" wymaga dtugotrwalych poszukiwari i negocjacii.

Kwoty koszt6w i wydatk6w ujgte w prognozie stanowiq koszty i wydatki zwiqzane
z realizacj4um6w z platnikiem publicznym oraz innych przychod6w.



Prognoza rachunku zysk6w i strat na trzy kolejne lata w zl

2021 rok 2022 rok 2023 rok

A Przychody netto ze sprzedaiy i zrdwnane z nimi, w tym 2.180.000 2.200.000 2.200.000

I Przlchody neno ze sprzeda4' produkt6w 2. r 80.000 2.200.000 2.200.000

B Koszq dzialalnoaci operac$uej 2.040.000 2.050.000 2.060.000

C Zysk(strata) ze sprzedarry (A-B) r 40.000 r40.000

D Pozostale przychody operacyjne 20.500 2.000

II Dotacje 20.000 0 0

llt lnne przychody operacyjne 500 1 000 L00()

E Pozostale koszty operacyjne 35.000 ,10.000

III lnne kosay operacyjne 35.000 40.000 40.000

F Zysk(strrta) z dzialalnoSci operacyjnej(C+IlE) 125.500 I r 1.000 r02.000

G Przvchodv linansowe 500 1.000 5.000

H KosztT finrnsowe

I Zysk(strata) z dzialalnosci gospodarczej( F+C-H) r 26.000 I12.000 107.000

K Zysk(strata) brutto 126.000 I12.000 107.000

L Podatek dorhodowy

ll Zysk(strrta) netto (K-L) r 26.000 1 I2.000 107.000
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Prognoza bilansu na trry kolejne lata w zL

AKTYWA Rok 2021 Rok 2022

TYWA TRWALE r.430.000 1.350.000 1.280.000

B TYWA OBROTOWE 3.125.000 3.340.000 3.540.000

I

II aleznoSci kr6tkoteminowe 225.000 240.00a 240.000

aleznosci od pozostalych jednostek 225.000 240.00a 240.000

a) tltulu dostaw i uslug, o okesie splaty 225.00A 240.000 240.000

do 12 miesi?cy 22s.00a 240.000 240.000

owyzei 12 miesiQcy

c) tnne

I cje kr6tkoterminowe 2.900.000 3.100.000 3.300.000

inowe aktywa finansowe 2.900.000 3.100.000 3.300.000

c) rodkipicnig2ne i inne aktywa pieniQzne 2.900.000 3.100.000 3.300.000

IV rozliczenia migdzyokesowe

c wplaty na kapital (fundusz) podstaw

D dzialy(akcje) wlasne

tazeln 4.555.000 ,1.690.0000

PASYWA 2021 rok 2022 rok 2023 rok

ITAL (fundusz) WLASNY 4.211.722 4.323.722 4.430.722

B BOWIAZANTA I RXZERWY NA ZOBOW 343.278 366.218 389.218
I na zobowi4zania 223.278 236.278 249.278

2 na Swiadczenia emerltalne i podobne 223.278 236.278 249.278

dlugoterminowa 103.278 | 16.27I 114.278

kr6tkoterminowa r20.000 120.000 135.000

II bowiqzania dlugoterminowe 0 0 0

III bowiqzania kr6tkoterminotre 120.000 130.000 140.000

3 obec pozostalych jednostek

d tltulu dostaw i uslug, o okresie wvmagalno 25.000 30.000 30.000
12 miesigcy 25.000 30.000 30.000

l2 miesiQcy

tytulu podatk6w, cel, ubezpieczeri i innych 94.000 99.500 109.000

h tytulu wynagrodzei

4 usze specjalne 1.000 500 1.000

IV ozliczenia migdzyokesowe

a Iazem 4.555.000 4.690.000 4.820.000

Rok 2023

1.



Tabela podsumowui4ca *yniki oceny prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej
na lata 2021-2023.

Grupa Wskainiki Warto66
2021

Ocena
2021

WartoSC
2022

Ocena
2022

WartoSi
2023

Ocena
2023

l.WskaZniki
zyskownoSci

a) wskaZnik
zyskownoSci
netto (%)

5 72 5 50q 5 4,85 5

b) wskatuik
zyskownoSci
dzialahoSci
operacyjnei (%)

5,69 5 5 04 4,63 4

c) wskaZnik
zyskownoSci 2,80 4 2,45 4 )')< 4

l. Razem 14 l. Razem 14 l. Razem t4

2. WskaZniki
plynnoSci

l) wskaZnik
bieaEcej
ptynnoSci

12,50 l0 10 12,87 10

2) wskaznik
szybkiej
plynno(ci

12,50 l0 13,36 10 12,87 10

2. Razem 20 l. Razem 20 l. Razem 20

3. WskaZniki
efektywnoSci

I ) wskaznik
rotacj i
naleznoSci
(w dniach)

40,1 8 3 J 39,82 3

2) wskairik
rotacji
zobowi4zai
(w dniach)

4,33 7 4,56 7 4,98 7

3. Razem 10 1. Razem 10 l. Razem 10

4. Wskazniki
zadluzenia

l) wskaznik
zadluzeria
aktyw6w(%)

7,54 10 7 8 1 l0 8,08

2) wskaznik
wyplacalnodci 0,08 0,08 10 0,09 10

4. Razem 20 l. Razem 20

l-4czna wafioie produkt6w 64 64
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t3,36
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10

l. Razem 20
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Podstawow4 dzialalnodciq zakladu jest dzialalnodi lecznicza polegajqc4 na udzielaniu
swiadczeri zdrowotnych finansowanych ze srodk6w publicznych. Zaklad nie jest nastawiony
na osi4gnigcie zysku. celem Zakladu jest r6wnowa2enie koszt6w z przychodami.
z przeprowadzonej analizy prognozy finansowej na podstawie wskaznik6w wynika, 2e
Zaklad nie bgdzie mial problem6w finansowych. przedstawiona w powy2szej tabeli ocena
sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata funkcjonowania Zakladu jest pomyslna.
I-qczna wartosi punkt6w w kolejnych latach utrzymuje sig na takim samym poziomie
i miesci sig w g6mej granicy oceny punktowej. pomimo du2ej niewiadomei, na czas
sporzqdzenia raportu, dotyczqcej sposobu i wietkosci finansowania swiadczeri zdrowotnych,
nie przewiduje si9 zalamania finansowego a tym samym zachwiania stabilnodci gospodarczej
Zakla&t.
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