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1. Rokiem obrotowym dla Szpitala jest rok kalendarzowy, natomiast okresami 
sprawozdawczymi są miesiące.
2. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze 
sporządza się nie później niż do 20-go dnia nastepnego miesiąca za poprzedni okres 
sprawozdawczy (miesiąc).
3. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald za 
rok obrotowy sporządza sie co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych nie później 
niż do 85 dni po dniu bilansowym.
4. Zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów sporządza się na dzień 
inwentaryzacji.
5. Zasady funkcjonowania kont przyjmuje się wg opracowania pt. "Zakładowy plan kont w SP 
ZOZ" przygotowanego przez Marię Stefko wydanego przez BUT-E "Konsultant" Sp. z o.o..
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Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że: 
a. do środków trwałych zalicza sie składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o 
wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł. Do naliczania amortyzacji stosuje sie stawki 
przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości od 1.000,00 zł do 3.500,00 
zł:                                                                                                 
- nabywane sukcesuwnie amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i 
przekazania do używania,                                                                            
- nabywane jednorazowo jako pierwsze wyposażenie amortyzowane są w okresie pięciu lat;       
b. materiały i towary objęte ewidencją ilościowo-wartościową: cenami stosowanymi do wyceny 
są przeciętne ceny zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość 
niewykorzystanych leków i materiałów medycznych zaliczonych w koszty jednostek 
organizacyjnych (oddziałów, poradni, pracowni i zakładów) w momencie wydania z magazynu 
znajdujących się na dzień bilansowy w tych jednostkach. Wartość leków ustala się na 
podstawie spisu z natury;                                                                           
c. nie wycenia się produktów w toku produkcji ze względu na krótki okres realizacji świadczeń 
(średnio do 10 dni) i nieistotny wpływ zmiany stanu produktów w toku produkcji na aktywa i 
wynik finansowy Szpitala;                                                                           
d. nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego;                                                                                        
e. na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa. Aktualizacja należności z 
tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków publicznych ze 
względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci 
indywidualnych odpisów aktualizujących nie później niż na dzień bilansowy;                          
f. zobowiązania wycenia się w wkocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązanie, które 
stało się wymagalne na dzień bilansowy powieksza sie o odsetki nalezne wierzycielowi na 
dzień bilansowy;                                                                                    
g. zobowiązania finsnowe będą wyceniane i wykoazywane w księgach rachunkowych na dzień 
bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty;                                                             
h. rezerwy tworzone są na pewne lub prawdopodobne straty oraz restrukturyzację. Są one 
wyceniane w najbardziej wiarygodnej wartości i muszą wynikać z określonego obowiązku ich 
wykonania w przyszłości. Rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i 
odprawy emerytalne)ustala sie w wysokości przewidywanej na dzień bilansowy kwoty 
przyszłych wypłat, które są niezbędne do wywiązania się Szpitala ze zobowiązań jakie 
wynikają z zatrudnienia pracowników w roku obrotowym i latach poprzednich;                          
i. fundusze własne wycenia sie na dzień builansowy w wartości nominalnej.                           
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1. Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu 4-go i 5-go.
2. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym ze szczegółowością 
określoną w załączniku do ustawy o rachunkowości.
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1. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podaje sie ze szczególowością określoną 
w załączniku do ustawy o rachunkowości.
2. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym Szpitala wykazuje sie w złotych.
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31.12.2018

2018 2017
56 413 886,61 55 834 761,12

30 546,99 132 230,97

30 546,99 132 230,97

56 347 802,38 55 623 588,01

55 269 415,65 55 023 588,02

47 625 499,61 47 723 407,79

1 363 091,81 1 261 771,65

6 280 824,23 6 038 408,58

1 078 386,73 599 999,99

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2018
-38 539 757,74 -22 924 147,69

45 395 373,72 45 395 373,72

9 028 129,43 9 028 129,43

-73 879 227,32 -69 014 771,68

-19 084 033,57 -8 332 879,16

121 996 044,09 99 348 083,04

9 341 323,00 6 989 770,00

9 341 323,00 6 989 770,00

8 494 415,00 6 302 859,00

846 908,00 686 911,00

0,00 0,00

22 229 751,54 6 350 000,00

22 229 751,54 6 350 000,00
22 229 751,54 6 350 000,00

zł

SPECJALISTYCZNY SZPITAL 
MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA

2017
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0,00 0,00

0,00

35 537,24

35 537,24

27 042 399,74

3 391 608,52

3 391 608,52

8 613 292,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 613 292,92

8 235 715,02

8 235 715,02

45 042 072,37

0,00

0,00

0,00

0,00

44 232 974,06

13 323 581,82

27 524 860,81

27 524 860,81

1 775 042,54

1 428 677,32

180 811,57
809 098,31

45 382 897,18

45 382 897,18

44 740 005,71
642 891,47

0,00

78 942,14

78 942,14

20 589 174,23

2 621 944,94

2 621 944,94

7 836 817,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 836 817,14

7 437 665,76

7 437 665,76

40 967 216,58

0,00

0,00

0,00

0,00

40 003 914,81

6 150 000,00

30 950 524,52

30 950 524,52

1 584 628,90

1 165 793,26

152 968,13
963 301,77

45 041 096,46

45 041 096,46

44 662 386,63
378 709,83
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41 487,00

336 090,90

6 695 943,37

6 695 943,37

0,00

0,00

6 695 943,37

6 695 943,37

8 341 554,93

83 456 286,35 83 456 286,35

0,00

399 151,38

4 425 884,74

4 425 884,74

0,00

0,00

4 425 884,74

4 425 884,74

5 704 527,41

76 423 935,35 76 423 935,35
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01.01.2018 - 31.12.2018

2018
96 397 906,64

98 929 678,23

-2 549 194,82

17 423,23

119 999 059,79
4 781 762,75

42 330 573,03
45 695 197,21

487 481,06

21 831 157,62
4 542 401,50

330 486,62

-23 601 153,15
9 192 471,07

2 795 154,23
231 409,71

2 824 191,93
2 745,00

1 714 292,40
1 107 154,53

-17 232 874,01
395 172,26

395 172,26

2 163 971,82
2 158 371,89

5 599,93
-19 001 673,57

82 360,00

-19 084 033,57

2017
87 460 104,22

87 667 341,54

-212 405,54

5 168,22

106 140 394,16
4 864 455,64

38 982 403,68
38 701 419,84

484 345,00

18 809 593,66
3 971 769,89

326 406,45

-18 680 289,94
13 073 859,74

2 899 189,51
1 976 967,55

1 026 621,20
0,00

201 330,44
825 290,76

-6 633 051,40
213 533,47

213 533,47

1 836 801,23
1 813 748,09

23 053,14
-8 256 319,16

76 560,00

-8 332 879,16

zł

SPECJALISTYCZNY 
SZPITAL MIEJSKI IM. M. 
KOPERNIKA

2 014 165,85 1 578 166,29

6 165 907,13 8 197 702,68
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich 
specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka 
sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na 
przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także 
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną 
formę. Druk "Rozliczenia różnicy (…)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku 
jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu.
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-19 001 673,57

zł

-4 323 563,03

dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo 
zwrot kosztów związanych z otrzymaniem, 
zakupem środków trwałych 

-3 983 719,59 17 1 21
rozwiązane zbędne odpisy aktualizujące 
wierzytelności nie zaliczone do kosztów 
podatkowych

-230 237,08 16 1 26 a

-82 974,79

kwoty naliczonych lecz nie 
otrzymanych odsetek od należności -82 974,79 12 4 2

-109 606,36
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7 863 062,35

dotacje otrzymane z budżetu państwa lub 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego 7 732 046,75

środki otrzymane przez uczestnika projektu w 
ramach programu z udziałem środków 
europejskich

125 400,00

17 1 21

17 1 53

7 061 182,36

odpisów z tytułu zużycia środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych w 
tej części, która została zwrócona 

4 404 830,09

wpłat na PFRON 316 029,00

16 1 21

16 1 36
odpisy aktualizujące wartość 
należności 1 713 494,40 16 1 26 a

koszty sądowe i egzekucyjne związane z 
niewykonaniem zobowiązań 277 048,97 16 1 17

kar umownych i odszkodowań z tytułu 
wad dostarczonych usług 25 000,00 16 1 22

wydatki i koszty sfinansowane dotacjami z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego 204 121,00 16 1 47

3 665 606,71

naliczone, lecz nie niezapłacone lub 
umorzone odsetki od zobowiązań 421 521,91
niewypłacone wynagrodzenia z 
umów zleceń za 12.2018 168 462,98
nieopłacone do ZUS składki ubezpieczenia 
społecznego w części finansowanej przez 
płatnika składek

724 068,82

16 1 11

16 1 57

16 1 57 a

wartość utworzonych rezerw na koszty 
(nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) 2 351 553,00 15 4e

5 615,60

120 658,90
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-1 268 854,07

zapłacone odsetki od 
zobowiązań -451 067,08 16 1 11
wypłacone wynagrodzenia z 
umów zleceń za 12.2017 -100 696,32 15 4g
opłacone składki ubezpieczenia 
społecznego za 11 i 12.2017 -598 418,47 15 4h

0,00

-4 226 044,23

Dochody wolne: dotacje otrzymane na 
pokrycie kosztów zakupu środków trwałych -4 100 644,23

Dochody wolne: środki otrzymane w ramach 
projektu z udziałem środków europejskich -125 400,00

17 1 21

17 1 53

433 470,00

82 360,00

-118 672,20
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01.01.2018 - 31.12.2018

2018

-22 924 147,69

-22 924 147,69

45 395 373,72

45 395 373,72

9 028 129,43

0,00
3 468 423,52

art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej 3 468 423,52

3 468 423,52

9 028 129,43

3 468 423,52

zł

2017

-18 286 093,77

-18 286 093,77

45 395 373,72

45 395 373,72

9 028 129,43

0,00
3 694 825,24

3 694 825,24

3 694 825,24

9 028 129,43

3 694 825,24

SPECJALISTYCZNY 
SZPITAL MIEJSKI IM. M. 
KOPERNIKA
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-77 347 650,84

-77 347 650,84

-77 347 650,84
0,00

3 468 423,52
pokrycie przez podmiot tworzący sp zoz (art.59.2. ustawy o działalności leczniczej) 3 468 423,52

-73 879 227,32
-73 879 227,32

-19 084 033,57

19 084 033,57

-38 539 757,74

-33 265 616,35

-63 401 292,30

-63 401 292,30

-63 401 292,30
-9 308 304,62

3 694 825,24
3 694 825,24

-69 014 771,68
-69 014 771,68

-8 332 879,16

8 332 879,16

-22 924 147,69

-19 455 724,17

0,00 9 308 304,62
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zł

2018 2017

-19 084 033,57
-1 479 110,61
4 781 762,75

1 684 402,94

2 351 553,00
-769 663,58
-776 475,78

-3 098 726,03
-2 183 540,39
-3 468 423,52

-20 563 144,18

3 438 954,69

0,00

0,00

3 438 954,69
4 992 038,34
4 992 038,34

0,00

0,00

-1 553 083,65

33 338 423,52

3 468 423,52
29 870 000,00

8 952 137,06

6 816 666,64

2 135 470,42

24 386 286,46
2 270 058,63
2 270 058,63

4 425 884,74
6 695 943,37

10 871,57

-8 332 879,16
252 734,74

4 864 455,64

1 239 253,71

-115 607,00
517 604,43

2 256 972,48
2 827 898,78
-3 111 213,06
-8 226 630,24
-8 080 144,42

2 133 313,86

0,00

0,00

2 133 313,86
2 444 962,89
2 444 962,89

0,00

0,00

-311 649,03

13 694 825,24

3 694 825,24
10 000 000,00

4 992 700,82

3 500 000,00

1 492 700,82

8 702 124,42
310 330,97
310 330,97

4 115 553,77
4 425 884,74

10 748,58

01.01.2018 - 31.12.2018
SPECJALISTYCZNY 
SZPITAL MIEJSKI IM. M. 
KOPERNIKA

-20 563 144,18 -8 080 144,40

-1 553 083,65 -311 649,03

24 386 286,46 8 702 124,42



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego za 2018 r.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



 1 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK. (Ostateczne) 

 

Część I 
 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 

przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne 

przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz zakres ich umorzenia 

przedstawiają załączone tabele: 

- nr 1.1.1 – wielkość grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

- nr  1.1.2   –   umorzenie jw. 
 

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów 

finansowych. 

Nie wystąpiły. 
 

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie 

okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust.3 oraz art. 44b ust. 10. 

Nie wystąpiły. 
 

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu, natomiast na podstawie aktu 

notarialnego (Repertorium A nr 4314/2000) z dnia 21.06.2000 r. otrzymała nieodpłatne prawo 

ich użytkowania. Wartość jego wynosi 2.408.472,-zł. 
 

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 

Zmniejszenie  w kwocie 5 876 245,41 zł dotyczyło robota chirurgicznego Da Vinci, który został 

wykupiony w ramach zakończonej umowy leasingu operacyjnego.    
 

Rodzaj umowy Stan na początek Zmiany w ciągu roku  Stan na koniec 

 roku obrotowego  zwiększenia zmniejszenia roku obrotowego  

1 2 3 4 5 

     

  Budynki, lokale i obiekty 

  inżynierii lądowej i wodnej 
0,00 0,00 0,00 0,00 

     

     

  Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

     

  Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

     

  Inne środki trwałe 6 543 150,41 0,00 5 876 245,41 666 905,00 
     

     

  Razem 6 543 150,41 0,00 5 876 245,41  666 905,00 
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1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych.  
 
 

              

Lp
. 

Określenie grupy 
składników majątku 

trwałego 

Stan na 
początek roku 

Przychody 
Razem 

zwiększenia 
wartości 

początkowej 

Rozchody 
Razem 

zmniejszenia 
wartości 

początkowej 

Stan na koniec 
roku 

z bezpośred-
niego zakupu 

z inwestycji z lea 
singu 

finanso
wego 

darowizn
y 

Pozostałe 
przychody 

sprze
daż 

likwidacja pozostałe 
rozchody 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Wartości niematerialne i 

prawne 
2 412 784,59        22 052,67     22 052,67    0,00 2 434 837,26 

2 Środki trwałe 112 974 230,82   287 235,77 183 287,99 0,00 0,00 4 436 056,97 4 906 598,73 0,00 631 534,86 0,00 631 534,86 117 249 294,69 

 a) grunty (w tym prawo 

użytkowania 

wieczystego gruntu) 

            

 b) budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

66 808 037,65       1 639 888,84 1 639 888,84    0,00 68 447 926,49 

 c) urządzenia techniczne 

i maszyny 

4 063 985,26 126 914,63    365 765,10 492 679,73  341 499,38  341 499,38 4 215 165,61 

 d) środki transportu 12 500,00      0,00    0,00 12 500,00 

 e) inne środki trwałe 42 089 707,91  160 339,14 183 287,99   2 430 403,03 2 774 030,16  290 035,48  290 035,48 44 573 702,59 

3 Środki trwałe w 

budowie 

599 999,99  5 049 354,14    5 049 354,14   4 570 967,40 4 570 967,40 1 078 386,73 

4 Inwestycje 

długoterminowe 
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1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.  

            

Lp 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na 
początek 

roku 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
koniec roku 

Wartość 
netto na 

koniec roku 

   
amorty-
zacja 

z aktuali-
zacji 

wyceny 
razem 

sprzeda
ż 

likwidacja 
pozostałe 
zmniej-
szenia 

razem   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Wartości niematerialne i prawne 2 280 553,62 123 736,65  123 736,65    0,00 2 404 290,27 30 546,99 

 

2 Środki trwałe 57 950 642,80 4 658 026,10 0,00 4 658 026,10 0,00 628 789,86 0,00 628 789,86 61 979 879,04 55 269 415,65 

 a) grunty (w tym prawo 

użytkowania wieczystego gruntu) 

          

 b) budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

19 084 629,86 1 737 797,02  1 737 797,02    0,00 20 822 426,88 47 625 499,61 

 c) urządzenia techniczne i maszyny 2 802 213,61 388 614,57  388 614,57  388 754,38  338 754,38 2 852 073,80 1 363 091,81 

 d) środki transportu 12 500,00 0,00  0,00    0,00 12 500,00 0,00 

 e) inne środki trwałe 36 051 299,33 2 531 614,51  2 531 614,51  290 035,48  290 035,48 38 292 878,36 6 280 824,23 

3 Środki trwałe w budowie           

   

4 Inwestycje długoterminowe           
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6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie 

przyznają. 

Nie dotyczy. 
 

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 
 

1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności. 
      

 Stan na     Stan na  

Treść początek Zwiększenia Wykorzy- Rozwią- koniec 

 roku   stanie zanie roku  

 obrotowego    obrotowego 
      

1 2 3 4 5 6 
      

 1. Należności:      
      

    a/ od dłużników postawionych w  

        stan likwidacji lub stan 

     

        upadłości      
      

    b/ od dłużników w przypadku     

        oddalenia wniosku o                  

        ogłoszenie upadłości 

     

      

    c/ kwestionowane przez dłużników       

        z których zapłatą dłużnik zalega,      

        a wg oceny sytuacji majątkowej      

        i finansowej dłużnika, spłata       

        należności w umownej kwocie 

     

        nie jest prawdopodobna      
      

    d/ stanowiące równowartość kwot  

        podwyższających należności, 

     

        w stosunku do których uprzed-  

        nio dokonano odpisu  

     

        aktualizującego      
      

    e/ szacowana kwota odpisu        

        ogólnego należności od osób 

1 223 407,68 1 718 800,40 60 472,88 86 628,58 2 795 106,62 

 

        fizycznych przeterminowanych      

        lub nie przeterminowanych o 

        znacznym stopniu prawdopodo- 

     

        bieństwa  nieściągalności      
      

      

    R a z e m  1 223 407,68  1 718 800,40   60 472,88 86 628,58 2 795 106,62  
      

 

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 
 

1.8.1.  Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy  

           funduszu  założycielskiego   
  
  

 Fundusz 

Treść  założycielski 
  

  

1 2 

  

 1. Stan na początek roku obrotowego 45 395 373,72 
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 2. Zwiększenia : 0,00 
    a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: 0,00   
        w tym:  
           od organu założycielskiego 

            od UE RPO 

0,00 

0,00 

    

    b/ dary mające charakter majątku trwałego: 0,00 
        w tym:  
           od organu założycielskiego 
              

0,00  

  

    c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe   

        w tym: 
             od organu założycielskiego       

 

  

3.Zmniejszenia : 

a) wg tytułów 
0,00 

0,00 
  

  

 Stan na koniec roku obrotowego 45 395 373,72  
  

 

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka 

nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
 

1.9.1.  Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy  funduszu 

zakładu 
  

 Fundusz 
Treść  zakładu 

  

  
  

1 2 
  

 1. Stan na początek roku obrotowego 9 028 129,43 
  

  

 2. Zwiększenia :  3 468 423,52 
    a) z zysku 0,00  

    b) dotacje budżetowe 3 468 423,52 

    c) środki z innych źródeł  0,00  
  

  

 3. Zmniejszenia : 3 468 423,52 
    a) pokrycie strat z lat ubiegłych 3 468 423,52  

  

  

 Stan na koniec roku obrotowego   9 028 129,43    
 (1+2-3=4)  

  

 

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 
 

1.10.1.  Propozycje co do sposobu podziału  zysku  lub pokrycia straty za rok obrotowy  
 

 
  

  

Treść Kwota w zł 
  

  

1 2 
  

 1. Strata za 2018 rok 19 084 033,57   
  

  

 2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych 0,00 
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 3a. Strata 19 084 033,57  
       

      - pokrycie funduszem zakładu (art. 57 ust. 2 pkt 1 UoDL)) 

      - przez podmiot tworzący - Gminę Miasta Toruń (art. 59    

         ust. 2 pkt 1 UoDL) 

9 028 129,43 

 

5 274 141,39 

      - do rozliczenia w latach następnych 4 781 762,75     
  

  

 3b. Zysk do podziału 0,00 
  

      - zwiększenie funduszu zakładu 0,00  

      - dofinansowanie ZFŚS 0,00  

      - nagrody dla pracowników 0,00 
  

 

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

1.11.1. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia,  

zmniejszenia i stan na koniec roku obrotowego 
 

    
 
 

Zmniejszenia 

 

 Stan na   Stan na  

Treść początek Zwiększenia koniec 

 roku obroto-  roku obroto- 

 wego  wego 
    

1 2 3 4 5 

    
 
 
 
 

 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 Rezerwy na zobowiązania:    

    

 a/   Rezerwa z tytułu odroczonego 
       podatku dochodowego 

   

 b/   Rezerwa na świadczenia emerytalne   
       i podobne: 

6 989 770,00 2 351 553,00 9 341 323,00 

- długoterminowe 
- krótkoterminowe 
 

6 302 859,00 
686 911,00 

2 191 556,00 
159 997,00 

8 494 415,00  
 846 908,00 

 c/   Pozostałe rezerwy: 
- długoterminowe 
- krótkoterminowe 

 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

    

0,00 
 

Razem ( 1+2+3 ) 6 989 770,00 2 351 553,00 9 341 323,00 
    

 

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty: 

a) do 1 roku, 

b) powyżej 1 roku do 3 lat, 

c) powyżej 3 lat do 5 lat, 

d) powyżej 5 lat. 
 

Tabela nr 1.12.1.   Podział zobowiązań według okresów płatności. 
 

        

  Okres spłaty     

           

Treść do 1 roku od 1 roku do 3 lat od 3 do 5 lat ponad  5 lat Razem 
         

 początek 
roku 

koniec  
roku 

począt
ek 

roku 

koniec roku począt
ek 

roku 

koniec roku począte
k roku 

koniec roku początek koniec 

         roku roku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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I. Zobowiązania długo           

   terminowe           

           

           

1. Długoterminowe     
    pożyczki, obligacje i  

6 350 000 200 000 0   1 594 444,40   0 7 333 333,44 0 13 101 973,70 6 350 000 22 229 751,54 

    inne papiery            

    wartościowe           

2. Długoterminowe  
    Kredyty bankowe 

          

3. Pozostałe  
    zobowiązania 

   

    długoterminowe           

           

 

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 

tych zabezpieczeń. 
 

1.13.1.  Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki   
     

Zobowiązania  Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego 

zabezpieczone kwota kwota  kwota kwota  

 zobowiązania zabezpieczenia zobowiązania zabezpieczenia 

1 2 3 4 5 
     

 Hipotecznie     
     

     

 Zastawem towarów     
     

     

 Zastawem wekslowym     
     

     

 Inne (zastaw skarbowy)      
     

     

 Razem - - - - 
     

 

14.  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. 
 

Tabela 1.14.1. 
 

   

    

 Stan na 

początek 

Stan na 

koniec 

 

Różnica 

T y t u ł y roku 

obrotowego 

roku 

obrotowego 

/3-2/ 

    

1 2 3 4 
    

1. Długoterminowe rozliczenia  

      międzyokresowe (aktywów) 

78 942,14    35 537,24          - 43 404,90   

        

     a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku     

         dochodowego    

     b. Inne rozliczenia międzyokresowe 78 942,14  35 537,24       - 43 404,90    

         w tym:    

            - remonty 

            - dostęp do systemu teletransmisji 

            - I-wsze wyposażenie rozliczane w czasie 

0,00 

36 092,16 

42 814,29 

0,00 

19 434,24 

15 351,69 

                0,00 

-16 657,92 

-27 462,60 
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           - inne   35,69 751,31 715,62 
    

    

2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(aktywów) 

5 704 527,41     8 341 554,93          2 637 027,52    

    

     - poniesione koszty remontów środków trwałych 0,00 0,00                    0,00 

     - opłacone z góry prenumeraty 7 973,32  7 798,43          -174,89        

     - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC,    

       ubezpieczeń majątkowych i osobowych za    

       przyszłe okresy 

     - czynsz inicjalny z umowy o leasing operacyjny 

       robota Da Vinci 

     - I –wsze wyposażenie rozliczane w czasie 

    -  przychody przyszłe 

154 072,27 

 

157 850,00 

27 462,60 

5 313 187,90 

148 205,99 

 

0,00 

27 462,60 

8 104 526,83 

      - 5 866,28 

 

- 157 850,00 

0,00 

2 791 338,93   

     - inne 43 981,32  53 561,08         9 579,76  
    

    

 3. Inne rozliczenia międzyokresowe 45 041 096,46 45 382 897,18           341 800,72   

      - długoterminowe 44 662 386,63 44 740 005,71           77 619,08 

      - krótkoterminowe 378 709,83 642 891,47          264 181,64 
    

 

15. Składnik aktywów lub pasywów wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie 

między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część 

długoterminową i krótkoterminową. 
 

 

Nazwa składnika aktywów lub pasywów 

 

Łączna wartość 

Część 

długoterminow

a 

krótkotermino

wa 

Kredyty i pożyczki: 

MAGELLAN SA 2 600 000,00 200 000,00 2 400 000,00 

MAGELLAN SA 3 750 000,00 0,00 3 750 000,00 

SIEMENS Finance Sp. z o. o. 9 333 333,36 7 333 333,44 1 999 999,92 

SIEMENS Finance Sp. z o. o. 2 870 000,00 1 594 444,40 1 275 555,60 

BFF Polska SA 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

BFF Polska SA 7 000 000,00 6 562 500,00 437 500,00 

De Lage Landen Leasing Polska SA 7 000 000,00 6 539 473,70 460 526,30 

Razem: 35 553 333,36 22 229 751,54 13 323 581,82 

 

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i 

poręczeń, także wekslowe, nie wykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 

majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje 

dotyczące zobowiązań warunkowych  w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec 

jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.  
  

   

 Stan na początek Stan na koniec 

Zobowiązania warunkowe roku obrotowego roku obrotowego 
   

1 2 3 

   

 Ogółem  0,00 0,00 
      w tym z tytułu :   

   

   

       Gwarancji 0,00 0,00 
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        Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów/1 0,00 0,00 
   

   

        Zabezpieczeń umów leasingowych/2 0,00 0,00 
   

/1 Zabezpieczeniem umów pożyczek zaciągniętych w 2018 r. w kwocie 29,87 mln zł jest cesja 

wierzytelności z umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia Kujawsko-

Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy  z zakresu Podstawowe Szpitalne 

Zabezpieczenie Opieki Zdrowotnej (PSZ) w kwocie nie wyższej niż 30 929 418,86 zł oraz 

weksle in blanco. 
 

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według 

wartości godziwej:  

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do 

ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,  

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą 

wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów i 

kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie 

sprawozdawczym,  

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na 

początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku 

obrotowego. 

Nie wystąpiły. 
 

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 

a) art.62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 

2354), 

b) art. 3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).  
Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT wynosiła 0,00 zł. 
 

 
Część II 
 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze 

sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z 

uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług. 
 

Tabela 2.1.1. 
      

 
 

     

Wyszczególnienie 2017 Struktura 
% 

2018 Struktura 
% 

Dynamika
2018/2017 

      

1 2 3 4 5 6 
      

 1. Przychody ze sprzedaży      
     świadczeń zdrowotnych 82 428 929,72 94,01 92 747 433,93 93,74 112,52 
     w tym:      

      

        Świadczenia szpitalne 74 927 187,03 85,46 84 447 421,90 85,35 112,71 
      

      

        Porady specjalistyczne 6 471 061,03 7,38 7 115 769,94 7,19 109,96 
      

      

        POZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      

      

        Diagnostyka 1 030 681,66 1,17 1 184 242,09 1,20 114,90 
      

      

 2. Przychody z tytułu realizacji      
     programów zdrowotnych 5 171 166,44 5,90 6 138 362,89 6,20 118,70 
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 3. Przychody ze sprzedaży      
    pozostałych usług 67 245,38 0,08 43 881,41 0,04 65,26 

      

      

 4. Przychody ze sprzedaży      
     towarów i materiałów 5 168,22 0,01 17 423,23 0,02 337,12 

      

      

 Razem (1+2+3+4) 87 672 509,76 100,00 98 947 101,46 100,00 112,86 
      

 

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane 

o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: 

a) amortyzacji, 

b) zużycia materiałów i energii, 

c) usług obcych, 

d) podatków i opłat, 

e) wynagrodzeń, 

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, 

g) pozostałych kosztów rodzajowych. 
 

Tabela 2.2.1. 
 

     

      

Treść Rok bieżący 

2017 

Struk-

tura 

Rok bieżący 

2018 

Struk-

tura 

Dynamika 

2018/2017 

  %  % 

1 4 5 4 5 6 
      

 1. Amortyzacja 

 2. Zużycie materiałów i energii  

4 864 455,64 

38 982 403,68 

4,58 

36,73 

4 781 762,75 

42 330 573,03 

3,98 

35,28 

98,30 

108,59 

 3. Usługi obce 38 701 419,84  36,46 45 695 197,21  38,08 118,07 

 4. Podatki  i opłaty 484 345,00 0,46 487 481,06 0,41 100,65 

 5. Wynagrodzenia 18 809 593,66 17,72 21 831 157,62 18,19 116,06 

 6. Ubezpieczenie i inne świadczenia 3 971 769,89 3,74 4 542 401,50 3,78 114,37 

 7. Pozostałe 326 406,45 0,31 330 486,62 0,28 101,25 
      

      

Ogółem 106 140 394,16 100,00 119 999 059,79 100,00 113,06 
      

 

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 
 

Tabela 2.2 
 

   

Przyczyna 2017 2018 
   

1 2 3 

   

 1. Zmiana technologii produkcji   
   

   

 2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty    
     przydatności gospodarczej   

   

   

 3. Przeznaczenie do likwidacji  2 745,00 
   

   

 4. Z innych przyczyn   
   

   

 Ogółem  2 745,00 
   

 

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
 

Tabela 2.3 
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Przyczyna 2017 2018 
   

1 2 3 

   

 1.  Utrata cech użytkowych   
   

   

 2.  Utrata przydatności   
      gospodarczej   

   

   

 3.  Utrata wartości rynkowej   
   

   

 4.  Odpisy aktualizujące wynikające ze zmiany wyceny     
      zapasów na dzień bilansowy (wg cen sprzedaży    
      zamiast wg cen zakupu) 

  

   

   

 Ogółem - - 
   

 

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
 

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem 

finansowym (zyskiem, stratą) brutto. 
 

Tabela 2.6.1.  

 Dane  

Nazwa za rok 

 bieżący 

1 2 

  

  1. Zysk / strata brutto       -  19 001 673,57        

  2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)          - 4 226 044,23  

  3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)  - 4 323 563,03 

  4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-)       - 82 974,79  

  5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+) 5 615,60     

  6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku (+)          7 857 446,75    

  7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) 7 061 182,36   

  8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) 3 665 606,71    

  9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku ( - )         -  1 268 854,07 

 10. Darowizny uznane podatkowo ( - ) - 0,00       

 11. Część straty podatkowej lat ubiegłych  ( - ) -0,00            

 12. Dochód przeznaczony na cele statutowe ( - )  -0,00 

 13. Podstawa opodatkowania  433 470,00  

 14. Podatek dochodowy  82 360,00 

  

 

Na poszczególne pozycje w/w różnic składają się: 

ad. 2: dotacje i dopłaty otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Gminy 

Miasta Toruń) na zakupy środków trwałych i remont pomieszczeń oraz  dotacje z Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizacje programów profilaktycznych;   
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ad. 3: umorzone odsetki od zobowiązań, rozwiązane odpisy aktualizujące nie stanowiące 

przychodu do opodatkowania, zwrócone wydatki nie zaliczone wcześniej do kosztów 

uzyskania przychodów; 

ad. 4:  naliczone lecz nie otrzymane odsetki od należności; 

ad. 5: wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń związanych z używaniem aparatury 

medycznej i sprzętu otrzymanego w ramach umowy użyczenia; 

ad. 6: otrzymane dotacje, dopłaty przeznaczone na nabycie aktywów trwałych oraz na 

pokrycie straty za 2017 r.; 

ad. 7: amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu, naliczone opłaty na PFRON, 

odpisy aktualizujące wartość należności,  koszty sądowe związane z niewykonaniem 

zobowiązań, koszty sfinansowane z dotacji budżetu samorządu; 

ad. 8: naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, nieopłacone do ZUS składki 

płatnika za listopad i grudzień 2018 r., nie wypłacone umowy zlecenia za 2018 r., przyrost 

rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;  

ad. 9: zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych w latach 

ubiegłych, uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności, wypłacone  umowy zlecenia 

za grudzień 2017 r., opłacone składki na ZUS płatnika za listopad i grudzień 2018 r.; 

ad. 11: brak możliwości odliczenia straty; 

ad. 12: brak dochodu za 2018 r., który mógłby być przeznaczony na cele statutowe;  

ad. 13: wydatki zrealizowane w 2018 r. stanowiące równowartość dochodu nie 

przeznaczonego na działalność statutową w kwocie 433.468,98 zł, z tego: 

- zapłacona opłata na PFRON w kwocie 237.167,55 zł, 

- zapłacone koszty sądowe od zobowiązań w kwocie 196.226,43 zł; 

- zapłacone odsetki budżetowe 75,00 zł. 

ad. 14: podatek 19% od wydatków z poz. 13. 
 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
 

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
 

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, 

odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 
 

Tabela 2.9.1. 
   

   

Wyszczególnienie Poniesione Plan na 2019 

 nakłady w 2018  
   

1 2 3 
   

 1. Wartości niematerialne i prawne 22 052,67 1 477 306,15 
   

 2. Środki trwałe 3 948 914,74   2 514 859,96   
   

     w tym:   

        a) nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 
   

 3. Środki trwałe w budowie 1 078 386,73   11 170 000,00 
   

      w tym:   

         a) nakłady na ochronę środowiska 0,00 0,00 
   

 4.  Inwestycje w nieruchomości 0,00 0,00 
   

   



 13 

 Razem: 5.049.354,14 15 162 166,11 
   

 

10. Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
 

11. Informacje o kosztach  związanych  z pracami  badawczymi i pracami rozwojowymi,  które nie zostały 

      zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 

 
Część III 
 

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny. 

Dla wyceny środków na rachunku bankowym w wysokości 0,18 euro przyjęto kurs 

średni walut obcych ogłoszony w tabeli nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r. w 

wysokości 4,3000 zł za 1 euro (0,18 euro x 4,3000 zł/euro = 0,7740 zł ≈ 0,77 zł). 

 

Część IV 
 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w 

przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo 

należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone 

metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz 

zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich 

przyczyny. 

W pozycji A.II.10. „Inne korekty” ujęto kwotę, którą podmiot tworzący – Gmina Miasta 

Toruń - działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) oraz uchwały nr 866/18 Rady Miasta Torunia 

z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia 

straty netto za 2017 r. przekazała w dniu 24.05.2018 r. w wysokości 3.468.423,52 zł. 

 

Część V 
 

Informacje o: 
 

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 

zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki, 

Nie wystąpiły. 
 

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 

stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w 

międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter  

związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla 

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje 

dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 

przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 

Nie dotyczy. 
 

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, 
 

Tabela 5.3.1.  
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Wyszczególnienie 

 
Przeciętna  

liczba zatrud- 
nionych w roku 

obrotowym 2018  

 
Kobiety 

wg stanu  
na  

31.12.2018 

 
Mężczyźni 
wg stanu  

na  
31.12.2018 

Przeciętna  
liczba zatrudnio- 
nych w poprzed- 

nim roku  
obrotowym  

2017 

1 2 3 4 5 

     
 Pracownicy  ogółem  407,69 354 68 392,21 
      w tym:     

     Lekarze 19,95 14 11 18,04 

     Lekarze med. z I stop. specjalizacji 0,00 0 0 0,00 

     Lekarze med. z II stop. specjalizacji 5,66 3 2 5,20 

     Farmaceuci 2,67 2 1 2,15 

     Mgr analityk 2,17 2 0 1,50 

     Pozostali mgr (biologii, rehabilitacji,           
     Fizyki, dietetyk) 

3,50 2 0 2,00 

     Pielęgniarki 189,42 190 1 189,92 

     Położne 0,00 0 0 0,00 

     Technicy analityki medycznej 22,58 23 0 22,08 

     Technicy farmacji 2,75 3 0 3,00 

     Technicy RTG 0,00 0 0 0,00 

     Technicy fizjoterapii 3,00 2 1 3,00 

     Pozostały personel medyczny 12,80 9 5 13,26 

     Sekretarki, rejestratorki 34,41 33 3 31,88 

     Salowe, sanitariusze 36,34 22 16 36,59 

     Personel administracji, ekonomiczny 
     i techniczny 

58,35 45 15 50,01 

     Pracownicy gospodarczy i obsługi 14,09 1 13 13,58 

 

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 

handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających 

z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub 

zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdej kategorii organu, 

Nie dotyczy. 
 

5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze 

wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 

poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów, 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
 

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

a)    badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 

b)    inne usługi atestacyjne, 

c)    usługi doradztwa podatkowego, 

d)    pozostałe usługi; 
 

   

Wynagrodzenie biegłego rewidenta / podmiotu  
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

2017 2018 

   

1 2 3 

   
1. Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o 

biegłych rewidentach 
 

7.257,00 
 

7.257,00 
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 2.  Inne usługi atestacyjne 0,00 0,00 

   

   
 3.  Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00 

   

   
 4.  Pozostałe usługi 0,00 0,00 

   

   
 Ogółem wartość brutto 7.257,00 7.257,00 

   

 
Część VI 
 

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 

obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
 

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 

finansowy jednostki. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 

(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 

wraz z podaniem jej przyczyny. 

W trakcie omawianego roku obrotowego kontynuowane były zmienione od 2011 r.  

zmiany zasad (polityki) rachunkowości wynikające z ustawy o działalności leczniczej z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654), która weszła w życie z dniem 1 lipca 

2011 r. Na skutek nowej definicji funduszu założycielskiego zawartej w art. 56 pkt 2 w/w 

ustawy nie wpływają na jego zwiększenie dotychczas otrzymywane dotacje z budżetu 

państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  oraz z budżetu Unii 

Europejskiej na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego  oraz dary 

mające charakter aktywów trwałych. Do czasu przyjęcia do używania finansowanego z 

dotacji, dopłaty środka trwałego, dotacje te i dopłaty stanowią w otrzymanej wysokości 

przychód przyszłych okresów. Z chwilą rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych 

sfinansowanych tymi dotacjami i dopłatami, następuje ich odpisywanie, równolegle do 

amortyzacji na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.  
 

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 

 
Część VII 
 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b) procentowym udziale, 

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych 

składników aktywów trwałych, 

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 
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g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia. 

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w  

ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o 

procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie 

netto tych spółek za ostatni rok obrotowy. 

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 

zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym 

szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 

jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody 

finansowe, 

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, 

- wartość aktywów, 

- przeciętne roczne zatrudnienie, 

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez 

jednostki powiązane. 

5. Informacje o: 

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz 

miejscu, w którym to sprawozdanie jest dostępne, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym 

szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w 

którym to sprawozdanie jest dostępne. 

6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z     

jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność 

majątkową. 

Punktów 1-6 nie omówiono, gdyż nie dotyczą Szpitala. 

 
Część VIII 
 

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 

połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji. 

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z 

rejestru, 

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres 

od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. 

Punktów 1-2 nie omówiono, gdyż nie dotyczą Szpitala. 

 
Część IX 
 

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 

niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 

finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych 

bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminacje niepewności. 

 Najistotniejszym argumentem dającym podstawy do twierdzenia, iż istnieje pewność 

co do kontynuowania działalności są potrzeby zdrowotne mieszkańców Torunia i okolic oraz 

ich ocena poziomu jakości udzielanych świadczeń czego potwierdzeniem jest spełnienie 
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standardów akredytacyjnych wprowadzonych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 

stycznia 2010 roku w stopniu (87%) gwarantującym otrzymanie certyfikatu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 roku, co dało podstawy do 

uzyskiwania od połowy 2018 r. wyższego (wartościowo) kontraktu na realizację świadczeń 

finansowanych przez NFZ. Ponadto, nadal Szpital uzyskuje dobre wyniki w rankingach 

zarówno dotyczących poszczególnych oddziałów szpitalnych jak i szpitali ogólnych, co 

potwierdza dobrą pozycję zarówno w mieście, regionie jak i kraju. 

 Istnieją również plany dalszego rozwoju świadczeń szpitalnych z zakresu hematologii 

dotyczące realizacji nie tylko procedur autoprzeszczepów u ale również alloprzeszczepów (od 

spokrewnionych dawców) szpiku, kontynuowania rozpoczętego w 2014 r. projektu 

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i 

leczenie chorób cywilizacyjnych –Strategmed o wartości 33,0 mln zł (okres realizacji lata 

2014–2019). Projekt jest pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac 

rozwojowych, którego celem jest uzyskanie postępu w zakresie medycyny regeneracyjnej i 

zwalczania chorób cywilizacyjnych.  

Ponadto przygotowujemy wniosek do Ministra Zdrowia na utworzenie w tutejszym 

szpitalu - w miejsce nisko finansowanej Izby Przyjęć – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 

w którym realizacja świadczeń jest znacznie bardziej rentowna niż obecnie. 

Kolejnym argumentem uzasadniającym pewność co do kontynuowania naszej 

działalności jest realizacja od stycznia 2018 r. programu  profilaktycznego dotyczącego 

wykrywania raka jelita grubego oraz wdrożenie od maja 2018 r. programu ukierunkowanego 

na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy  dostosowanych do potrzeb 

pracowników. 

 
Część X 
 

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w  istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

W omawianym okresie nie wystąpiły. 
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