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I. ODBIORCA RAPORTU I PODSTAWA JEGO SPORZĄDZENIA

Raport sporządzono dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego na podstawie art. 53a. ustawy o

działalności leczniczej. Raport, został przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za

rok obrotowy 2019 i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę

sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń

oraz  informację  o  istotnych  zdarzeniach  mających  wpływ  na  sytuację  ekonomiczno-finansową

Szpitala .

Analizy  oraz  prognozy  sytuacji  ekonomiczno-finansowej,  dokonano  na  podstawie

wskaźników ekonomiczno-finansowych  ustalonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

12  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  wskaźników  ekonomiczno-finansowych  niezbędnych  do

sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej. 
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I. ANALIZA FINANSOWA ZA ROK 2019

1. Wskaźniki zyskowności.

Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem 
ekonomiczną efektywność działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują o racjonalnym 
gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty.

1.1 Wskaźnik zyskowności netto (%) - pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany 
zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do
relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu.

wskaźnik zyskowności netto (%) =

Wynik netto x 100%
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów +

pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe

ROK 2019

-1 575 773,87 X 100%
47 459 842,77 + 4 477 232,19 + 26 140,01

Rok 2019 = -0,03%

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 0,0%   0

2 od 0,0% do 2,0% 3

3 powyżej 2,0% do 4,0% 4

4 powyżej 4,0% 5

Interpretacja:

Wskaźnik ten informuje o tym, ile zysku netto uzyskuje się z jednego złotego przychodów ogółem. 
Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym efektywność finansowa firmy jest wyższa. 
Zaprezentowany wskaźnik w roku 2019 świadczy o pogorszeniu się kondycji finansowej jednostki. 
Wynika to ze wzrostu kosztów związanych z podstawową działalnością jednostki tj. np. usługi 
obce, wynagrodzenia.
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1.2 Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) - określa ekonomiczną efektywność 
działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności 
operacyjnej.

Wynik z działalności operacyjnej x 100%
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

+ pozostałe przychody operacyjne

ROK 2019

-1 536 792,88 x 100%
47 459 842,77 + 4 477 232,19

Rok 2019 = -0,03%

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 0,0%   0

2 od 0,0% do 3,0% 3

3 powyżej 3,0% do 5,0% 4

4 powyżej 5,0% 5

1.3 Wskaźnik zyskowności aktywów (%) -  informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej 
na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza on ogólną zdolność 
aktywów podmiotu do generowania zysku.
wskaźnik zyskowności aktywów (%) =

Wynik netto x 100%
Średni stan aktywów

gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego
i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

ROK 2019

-1 536 792,88 x 100%
30 994 473,58

Rok 2019 = -0,05%

Interpretacja:

Wskaźnik rentowności aktywów w roku 2019 wyniósł -0,05% co oznacza, że jedna złotówka 
zaangażowanego majątku generuje stratę.
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2. Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania
zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to
występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do terminowego regulowania zobowiązań.
W przypadku gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym
gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki
finansowe.

 2.1 wskaźnik bieżącej płynności =

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

ROK 2019
 

5 819 581,56 – 0,00 – 39 214,45
4 685 641,89 – 0 + 5 412,00

Rok 2019 = 1,23

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 0,60 0

2 od 0,60 do 1,0 4

3 powyżej 1,0 do 1,50 8

4 powyżej 1,50 do 3,00 12

5 Powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania 
krótkoterminowe = 0 zł

10

Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych 
poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych.

Interpretacja:

Wskaźnik bieżącej płynności w roku 2019 wyniósł 1,23  co oznacza , że aktywa obrotowe 
pokrywają zobowiązania bieżące 1,23 raza.
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2.2 Wskaźnik szybkiej płynności =

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

ROK 2019
 

5 819 581,56 – 0,00 – 39 214,45 – 684 556,26
4 685 641,89 – 0 + 5 412,00

Rok 2019 = 1,09

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 0,50 0

2 od 0,50 do 1,00 8

3 powyżej 1,00 do 2,50 13

4 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania 
krótkoterminowe = 0 zł

10

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań
krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami
i aktywami finansowymi.

 Interpretacja:

Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2019 wyniósł 1,09 co oznacza , że najbardziej płynne aktywa 
obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 109%.
Optymalny poziom wskaźnika powinien wynosić w przybliżeniu 1 ( 100 % )
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3. Wskaźniki efektywności

3.1 Wskaźnik 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

gdzie, średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec 
poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

ROK 2019

4 248 088,43 x 365
47 459 842,77

Rok 2019 = 32,67

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 45 dni                3

2 od 45 dni do 60 dni 2

3 od 61 dni do 90 dni 1

4 Powyżej 90 dni 0

Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na
uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma
większe trudności ze ściągalnością swoich należności, co może obniżyć zdolność do
terminowego regulowania zobowiązań.

Interpretacja:

Wskaźnik rotacji należności  w roku 2019 wyniósł 32,67 co oznacza, że przeciętny okres wpływu 
należności do firmy wyniósł 32,67 dni.

6



3.2 Wskaźnik 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

gdzie, średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec
poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

ROK 2019

2 397 706,05 x 365
47 459 842,77

Rok 2019 = 18,44

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 do 60 dni 7

2 od 61 dni do 90 dni 4

3 powyżej 90 dni 0

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia
swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o 
trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

Interpretacja:

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych w roku 2019 wyniósł 18,44 dni co oznacza, że 
zobowiązania krótkoterminowe są regulowane średnio co 18,44 dni.
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4. Wskaźniki zadłużenia

4.1 Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) =

(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+
rezerwy na zobowiązania) x 100%

Aktywa razem

ROK 2019

(1 942 333,32 + 4 685 641,89+ 5 412,00) x 100%
33 585 626,93

Rok 2019 = 20,00%

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 40%      10

2 od 40% do 60% 8

3 powyżej 60% do 80% 3

4 powyżej 80% 0

Interpretacja:

Niski poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia oznacza zmniejszenie stopnia zadłużenia jednostki, 
czyli wzrost jego samodzielności finansowej. 

Według standardów wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 65%. W przedstawionym okresie 
wartości wskaźnika kształtowały się poniżej wielkości optymalnej , co jest zjawiskiem pozytywnym
i świadczy o stabilnej sytuacji Szpitala.
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4.2 Wskaźnik wypłacalności =

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+
rezerwy na zobowiązania

Fundusz własny

ROK 2019

1 942 333,32 + 4 685 641,89+ 5 412,00
6 934 143,67

Rok 2019 = 0,96

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 od 0,00 do 0,50 10

2 od 0,51 do 1,00 8

3 powyżej 1,01 do 2,00 6

4 powyżej 2,01 do 4,00 4

5 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00 0

Interpretacja:

Wskaźnik ten informuje w jakim stopniu jednostka jest w stanie sprostać zobowiązaniom z tytułu 
zadłużenia zarówno krótko jak i długoterminowym. Racjonalny poziom tego wskaźnika nie 
powinien być wyższy niż 1. Niski poziom wskaźnika wypłacalności oznacza zmniejszenie stopnia 
zadłużenia co świadczy o dobrej kondycji finansowej jednostki.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
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Treść

 - od jednostek powiązanych
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

B. Koszty działalności operacyjnej
 I. Amortyzacja
 II. Zużycie materiałów i energii
 III. Usługi obce
 IV. Podatki i opłaty, w tym:
  - podatek akcyzowy
 V. Wynagrodzenia

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

0,00 zł

 II. Dotacje
 III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

 III. Inne koszty operacyjne

G. Przychody finansowe
 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  - od jednostek powiązanych
 II. Odsetki, w tym:
  - od jednostek powiązanych
 III. Zysk ze zbycia inwestycji
 IV. Aktualizacja wartości inwestycji
 V. Inne
H. Koszty finansowe
 I. Odsetki, w tym:
  - dla jednostek powiązanych
 II. Strata ze zbycia inwestycji
 III. Aktualizacja wartości inwestycji
 IV. Inne

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 I. Zyski nadzwyczajne
 II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)
L. Podatek dochodowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

N. Zysk (strata) netto (K - L - M)

01.01.-
31.12.2019r.

01.01.-
31.12.2020r.

01.01.-
31.12.2021r.

01.01.-
31.12.2022r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym:

47 459 842,77 zł 49 493 333,20 zł 51 500 000,00 zł 53 700 000,00 zł

47 459 842,77 zł 49 493 333,20 zł 51 500 000,00 zł 53 700 000,00 zł
 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 
ujemna)
 III. Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki
 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

53 041 748,37 zł 55 087 100,64 zł 58 029 000,00 zł 58 879 000,00 zł
3 364 412,24 zł 3 600 000,00 zł 3 700 000,00 zł 3 750 000,00 zł
6 828 735,01 zł 7 004 369,65 zł 7 400 000,00 zł 7 500 000,00 zł

14 186 765,48 zł 13 968 887,66 zł 14 600 000,00 zł 14 700 000,00 zł
93 459,65 zł 103 571,00 zł 104 000,00 zł 104 000,00 zł

23 583 032,12 zł 25 050 000,00 zł 26 500 000,00 zł 27 000 000,00 zł
 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

4 332 822,93 zł 4 704 272,33 zł 5 035 000,00 zł 5 130 000,00 zł

652 520,94 zł 656 000,00 zł 690 000,00 zł 695 000,00 zł
 VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów

-5 581 905,60 zł -5 593 767,44 zł -6 529 000,00 zł -5 179 000,00 zł

4 477 232,19 zł 5 056 823,64 zł 7 288 000,00 zł 5 590 000,00 zł
 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych

3 483 704,88 zł 3 500 000,00 zł 3 600 000,00 zł 3 650 000,00 zł
993 527,31 zł 1 556 823,64 zł 3 688 000,00 zł 1 940 000,00 zł
432 119,47 zł 350 000,00 zł 360 000,00 zł 370 000,00 zł

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych
 II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych

432 119,47 zł 350 000,00 zł 360 000,00 zł 370 000,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C 
+ D - E)

-1 536 792,88 zł -886 943,80 zł 399 000,00 zł 41 000,00 zł

26 140,01 zł 26 000,00 zł 28 000,00 zł 29 000,00 zł

26 140,01 zł 26 000,00 zł 28 000,00 zł 29 000,00 zł

65 121,00 zł 100 000,00 zł 51 000,00 zł 35 200,00 zł
65 121,00 zł 100 000,00 zł 51 000,00 zł 35 200,00 zł

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F 
+ G - H)

-1 575 773,87 zł -960 943,80 zł 376 000,00 zł 34 800,00 zł

-1 575 773,87 zł -960 943,80 zł 376 000,00 zł 34 800,00 zł

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)

-1 575 773,87 zł -960 943,80 zł 376 000,00 zł 34 800,00 zł



BILANS
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AKTYWA 31.12.2019r. 31.12.2020r. 31.12.2021r. 31.12.2022r.

A. Aktywa trwałe
 I. Wartości niematerialne i prawne
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy
  3. Inne wartości niematerialne i prawne

 II. Rzeczowe aktywa trwałe
  1. Środki trwałe

   c) urządzenia techniczne i maszyny
   d) środki transportu
   e) inne środki trwałe
  2. Środki trwałe w budowie
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
 III. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek
 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
   a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
   b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
 I. Zapasy
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary
  5. Zaliczki na dostawy
 II. Należności krótkoterminowe
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
   b) inne
  2. Należności od pozostałych jednostek
   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy

27 766 045,37 zł 35 081 169,75 zł 36 445 053,27 zł 39 595 354,57 zł
1 516 979,04 zł 852 243,52 zł 600 000,00 zł 138 000,00 zł

1 516 979,04 zł 852 243,52 zł 600 000,00 zł 138 000,00 zł
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne

26 249 066,33 zł 34 228 926,23 zł 35 845 053,27 zł 39 457 354,57 zł
25 459 407,17 zł 32 389 267,07 zł 29 905 394,11 zł 28 549 695,41 zł

   a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

2 446 775,00 zł 2 446 775,00 zł 2 446 775,00 zł 2 446 775,00 zł

   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

15 984 504,22 zł 22 333 400,00 zł 21 929 425,42 zł 21 525 450,84 zł

1 928 884,48 zł 2 154 774,60 zł 1 280 664,72 zł 686 554,84 zł
1 104 703,80 zł 1 613 566,30 zł 1 561 566,30 zł 1 357 740,56 zł
3 994 539,67 zł 3 840 751,17 zł 2 686 962,67 zł 2 533 174,17 zł

789 659,16 zł 1 839 659,16 zł 5 939 659,16 zł 10 907 659,16 zł

 V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

6 065 011,76 zł 5 572 608,08 zł 5 689 000,00 zł 5 762 000,00 zł
684 556,26 zł 665 308,08 zł 678 000,00 zł 692 000,00 zł
684 556,26 zł 665 308,08 zł 678 000,00 zł 692 000,00 zł

4 458 825,78 zł 4 512 000,00 zł 4 600 000,00 zł 4 545 000,00 zł

4 458 825,78 zł 4 512 000,00 zł 4 600 000,00 zł 4 545 000,00 zł
4 347 840,78 zł 4 442 000,00 zł 4 600 000,00 zł 4 470 000,00 zł
4 347 840,78 zł 4 442 000,00 zł 4 600 000,00 zł 4 470 000,00 zł
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0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

   c) inne
   d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
 III. Inwestycje krótkoterminowe
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
   a) w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
   b) w pozostałych jednostkach 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
   c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe
    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
    - inne środki pieniężne
    - inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe

 Aktywa razem

PASYWA 31.12.2019r. 31.12.2020r. 31.12.2021r. 31.12.2022r.

A. Kapitał (fundusz) własny
 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 VIII. Zysk (strata) netto

 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

   - długoterminowa
   - krótkoterminowa
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
   - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
   - krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
  1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 zł
   a) kredyty i pożyczki

   c) inne zobowiązania finansowe
   d) inne
 III. Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
   b) inne
  2. Wobec pozostałych jednostek
   a) kredyty i pożyczki

   c) inne zobowiązania finansowe

   b) z tytułu podatków, dotacji, ceł 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

110 985,00 zł 70 000,00 zł 75 000,00 zł 75 000,00 zł

636 985,07 zł 370 800,00 zł 450 000,00 zł 490 000,00 zł
636 985,07 zł 370 800,00 zł 450 000,00 zł 490 000,00 zł

636 985,07 zł 370 800,00 zł 450 000,00 zł 490 000,00 zł
636 985,07 zł 370 800,00 zł 450 000,00 zł 490 000,00 zł

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

39 214,45 zł 24 500,00 zł 26 000,00 zł 35 000,00 zł

33 585 626,93 zł 40 653 777,83 zł 42 274 053,27 zł 45 357 354,57 zł

6 934 143,67 zł 5 973 199,87 zł 6 349 199,87 zł 6 383 999,87 zł
9 745 085,37 zł 9 745 085,37 zł 9 745 085,37 zł 9 745 085,37 zł

 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna)

-1 235 167,83 zł -2 810 941,70 zł -3 771 885,50 zł -3 395 885,50 zł
-1 575 773,87 zł -960 943,80 zł 376 000,00 zł 34 800,00 zł

 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

19 893 402,68 zł 19 974 955,25 zł 24 866 945,51 zł 23 268 769,24 zł

5 412,00 zł
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne

5 412,00 zł

5 412,00 zł
1 942 333,32 zł

1 942 333,32 zł 1 200 000,00 zł 800 000,00 zł
1 942 333,32 zł 1 200 000,00 zł 800 000,00 zł 66 666,66 zł

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

4 614 381,86 zł 4 133 575,85 zł 3 676 000,00 zł 3 746 999,96 zł

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

4 282 242,22 zł 3 652 470,25 zł 3 426 000,00 zł 3 456 999,96 zł
936 777,70 zł 936 772,32 zł 400 000,00 zł 39 999,96 zł

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych
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    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
   e) zaliczki otrzymane na dostawy
   f) zobowiązania wekslowe

   h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
   i) inne
  3. Fundusze specjalne
 IV. Rozliczenia międzyokresowe
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
   - długoterminowe
   - krótkoterminowe

 Pasywa razem

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

2 173 422,76 zł 2 050 000,00 zł 2 060 000,00 zł 2 060 000,00 zł

2 173 422,76 zł 2 050 000,00 zł 2 060 000,00 zł 2 060 000,00 zł

   g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 
innych świadczeń

901 686,12 zł 775 000,00 zł 785 000,00 zł 815 000,00 zł

270 355,64 zł 151 803,53 zł 181 000,00 zł 182 000,00 zł
403 399,67 zł 220 000,00 zł 250 000,00 zł 290 000,00 zł

20 018 096,05 zł 29 347 002,11 zł 31 427 091,83 zł 35 159 688,08 zł

20 018 096,05 zł 29 347 002,11 zł 31 427 091,83 zł 35 159 688,08 zł
17 054 451,68 zł 25 847 002,11 zł 28 327 091,83 zł 31 259 688,08 zł
2 963 644,37 zł 3 500 000,00 zł 3 100 000,00 zł 3 900 000,00 zł

33 585 626,93 zł 40 653 777,83 zł 42 274 053,27 zł 45 357 354,57 zł



II. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NA LATA 2020-2022

Przyjęte  założenia oraz informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację

ekonomiczno-finansową  Nowodworskiego  Centrum  Medycznego  w  Nowym  Dworze

Mazowieckim.

1. Zasada kontynuacji działalności na kolejne 3 lata.

2. Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Rok 2020, 2021, 2022:

• W dniu 30-12-2019 r., Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

otrzymało  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  pisemną

informację,  iż  Rada  Nadzorcza  zatwierdziła  wniosek  Zarządu  NFOŚiGW  o  udzielenie

dofinansowania w formie dotacji  do kwoty 4 278 234,00 zł  na przedsięwzięcie  pod nazwą

„ Zmniejszenie zużycia energii w budynkach szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego

w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą na w/w termomodernizację.  W ramach przedsięwzięcia

podjęte będą następujące działania inwestycyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych starszej części

budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 2 526 m2; ocieplenie ścian zewnętrznych

klatki schodowej starszej części budynku metodą bez spoinową na powierzchni ok. 285 m2;

ocieplenie  stropu  pod  poddaszem w starej  części  budynku  –  położenie  na  stropie  izolacji

termicznej na powierzchni ok. 1 400 m2; ocieplenie stropodachu w starszej części budynku –

położenie  na  stropie  izolacji  termicznej  na  powierzchni  ok.  160 m2;  ocieplenie  stropu nad

przejściem metodą bez spoinową na powierzchni 18 m2; ocieplenie dachu poddasza w starej

części budynku – położenie izolacji termicznej na powierzchni 1 985 m2;  wymianę 261 szt.

okien  w  starszej  części  budynku;  wymianę  26  szt.  okien  na  poddaszu  w  starszej  części

budynku;   zainstalowanie  na  dachu  budynku  systemu  fotowoltaicznego,  o  mocy  35  kWp,

wykonanie  kompletnego  systemu  automatyki  budynkowej  BMS,  wymianę  7  szt.  drzwi

zewnętrznych wejściowych;  wymianę  instalacji  c.w.u.,  w tym demontaż  instalacji,  montaż

przewodów  ciepłej  wody  i  cyrkulacji,  ocieplenie  przewodów,  montaż  zaworów

termostatycznych, montaż armatury wodooszczędnej; wymianę  instalacji c.o., w tym demontaż

istniejącej instalacji, montaż grzejników, montaż nowych przewodów, ocieplenie przewodów i

montaż  nowych  zaworów termostatycznych;  wymianę  ok.  1  690  świetlówek  liniowych  na

nowoczesne  i  trwałe  lampy  LED  w  tym  w  wybranych  pomieszczeniach  i  ciągach
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komunikacyjnych,  zastosowanie  układów  regulacji  natężenia  oświetlenia  oraz  układów

wyzwalania lamp do mocy nominalnej czujnikami dostępu. 

• Nowodworskie Centrum Medyczne wykonało w 2019 roku   projekt budowlany przebudowy z

nadbudową budynku szpitalnego  na  potrzeby  bloku  operacyjnego  i  centralnej  sterylizatorni za

kwotę 207 870,00 zł  brutto,  z  czego 200 000,00 zł  zostało sfinansowane ze środków Powiatu

Nowodworskiego. Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego przebudowy

z nadbudową budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. W

ramach  realizacji  zamówienia  Wykonawca  wykonał  kompletną  wielobranżową  dokumentację

projektowo – kosztorysową do pozwolenia na budowę oraz specyfikację techniczną wykonania i

odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary. Na inwestycję  przebudowy z

nadbudową  budynku  szpitalnego  na  potrzeby  bloku  operacyjnego  i  centralnej  sterylizatorni

otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00

zł (cztery miliony złotych). Dzięki otrzymanym środkom będzie możliwe rozpoczęcie inwestycji

modernizacji  bloku  operacyjnego.  Całkowity  koszt  inwestycji  to  około  13  000  000,00  zł

(trzynaście milionów złotych) i  obejmie budowę dwóch pięter i  poddasza,  na których będą się

znajdowały między innymi: OIOM, centralna sterylizatornia, pomieszczenia techniczne, sale, oraz

blok operacyjny o łącznej powierzchni około 1000 m². Zadanie to zostanie zrealizowane w latach

2020-2022. 

• Dodatkowo  na  sytuację  ekonomiczno  finansową  ma  wpływ  wzrost  wynagrodzenia  dla

personelu  medycznego  zgodnie  z  Projektem  Ustawy  o  sposobie  ustalania  najniższego

wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  wykonujących  zawody  medyczne  zatrudnionych  w

podmiotach leczniczych.

a)na  dzień  1  lipca  2019r.  Wynagrodzenie  zasadnicze  pracownika  wykonującego  zawód

medyczny  podwyższa  się  co  najmniej  o  20%  kwoty  stanowiącej  różnicę  pomiędzy

najniższym wynagrodzeniem  zasadniczym,  a  wynagrodzeniem  zasadniczym  tego

pracownika,

b)na  dzień  1  lipca  2020r.  wynagrodzenie  zasadnicze  pracownika  wykonującego  zawód

medyczny  podwyższa  się  co  najmniej  o  20%  kwoty  stanowiącej  różnicę  pomiędzy

najniższym  wynagrodzeniem  zasadniczym,  a  wynagrodzeniem  zasadniczym  tego  

pracownika,

c)  na  dzień  1  lipca  2021r.  wynagrodzenie  zasadnicze  pracownika  wykonującego  zawód

medyczny  podwyższa  się  co  najmniej  o  20%  kwoty  stanowiącej  różnicę  pomiędzy

najniższym  wynagrodzeniem  zasadniczym,  a  wynagrodzeniem  zasadniczym  tego

pracownika.
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➢ Wejście w życie  Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

opieki  zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

zmianie  ulegają  przepisy  w  sprawie  ogólnych  warunków o  udzielanie  świadczeń  opieki

zdrowotnej. Zmiany dotyczą m.in. wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów. Nowelizacja

ustawy przewiduje  od  dnia  1  lipca  2018  r.  wzrost  wynagrodzenia  zasadniczego  lekarzy

specjalistów,  którzy  złożą  zobowiązanie  do  nieudzielania  świadczeń  u  innego

świadczeniodawcy do poziomu 6750,00 zł  brutto.  Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia

jedynie  refundację  podwyżki  stawki  zasadniczej  i  dodatku  stażowego.  Szpital  będzie

zmuszony do ponoszenia kosztów wzrostu wynagrodzeń za dyżury medyczne oraz innych

dodatków  z  wyrównaniem  od  1  lipca  2018,  na  które  nie  ma  wskazanego  źródła

finansowania.

➢ Dodatkowym obciążeniem finansowym jest dla nas podpisane w dniu 9 lipca 2018

roku porozumienie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem zdrowia i Prezesem NFZ,

mające  na  celu  doprowadzić  do  sukcesywnego  polepszenia  dotychczasowych warunków

pracy i  płacy pielęgniarek i  położnych wykonujących zawód w Polsce.  Porozumienie to,

nałożyło  na  nas  obowiązek  podwyższenia  wynagrodzenia  zasadniczego  pielęgniarkom  i

położnym  o  kwotę  nie  mniejszą  niż  1100,00  zł  brutto  w  przeliczeniu  na  pełen  etat.

Wprawdzie ustawodawca twierdzi, iż te kwoty może pracodawca pokryć z kwoty 1600,00 zł

brutto brutto, jaką  otrzymuje od 01-09-2018 r. z NFZ na podstawie ogólnych warunków

umowy  oraz  dodatkowej  kwoty  431,00  zł  na  każdą  pielęgniarkę.   Reasumując,  NFZ

pokrywa tylko kwotę 2031,00 zł brutto brutto dla każdej pielęgniarki lub położnej, nie biorąc

pod  uwagę  skutków  finansowych  dla  pracodawcy  z  tytułu  dodatków  funkcyjnych  oraz

dyżurów. Te wynoszą miesięcznie około 371,82 zł na każdy etat pielęgniarki i położnej. Te

skutki finansowe pracodawca musi pokryć z bieżącego kontraktu z Narodowym Funduszem

Zdrowia.  Od  01-07-2019  r.,  zgodnie  z  w/w  porozumieniem,  pielęgniarki  otrzymają

dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 100,00 zł  brutto,  na które również NFZ nie wskazuje

źródła finansowania.

➢ Spłata kredytu obrotowego nr Umowy 2017/02/0021 z dnia 16.08.2017r.

Termin spłaty zadłużenia 31.07.2020r

Kwota kredytu do spłaty lata 2019-2020  -  527 777,74 zł

➢ Spłata pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki nr 211004080730618

Termin spłaty zadłużenia 31-12-2021 r.
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Kwota pożyczki do spłaty lata 2019-2021 – 1 027 000,00 zł

➢ Spłata kredytu w wysokości  na podstawie umowy  nr 84 1020 1042 0000 8596 0156 6686

Termin spłaty kredytu 31.12.2024 r.

Kwota zaciągniętego kredytu – 2 000 000,00 zł

1. Wskaźniki zyskowności

Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem

ekonomiczną efektywność działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują

o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody podmiotu przewyższają koszty.

1) wskaźnik zyskowności netto (%) =

Wynik netto x 100%
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów +

pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe

ROK 2020

-960 943,80 x 100%
49 493 333,20 + 5 056 823,64+ 26 000,00

ROK 2021

376 000,00 x 100%
51 500 000,00 + 7 288 000,00 + 28 000,00

ROK 2022

34 800,00 x 100%
53 700 000,00+ 5 590 000,00 + 29 000,00

             

Rok 2020 =   -0,02% 

Rok 2021 =   0,01%

Rok 2022 =   0,00%
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Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 0,0% (rok 2020) 0

2 od 0,0% do 2,0% (lata 2021, 2022) 3

3 powyżej 2,0% do 4,0% 4

4 powyżej 4,0% 5

Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk

lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do

relacji przychody ogółem – koszty ogółem podmiotu.

Wartość wskaźnika i interpretacja:

Wskaźnik ten informuje o tym, ile zysku netto uzyskuje się z jednego złotego przychodów ogółem. 

Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym efektywność finansowa firmy jest wyższa.

Zaprezentowane wskaźniki (Rok 2020, 2021, 2022) informują o poprawie wartości wskaźnika w 

stosunku do roku 2019 (-0,03%). Spowodowane jest to m.in. zakończeniem niektórych 

kosztownych inwestycji, wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów.

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) =

Wynik z działalności operacyjnej x 100%
Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

+ pozostałe przychody operacyjne

ROK 2020

-886 943,80 x 100%
49 493 333,20 + 5 056 823,64

ROK 2021

399 000,00 x 100%
51 500 000,00 + 7 288 000,00
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ROK 2022

41 000,00x 100%
53 700 000,00 + 5 590 000,00

Rok 2020 =  -0,02%

Rok 2021 =  0,01%

Rok 2022 =  0,00%

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 Poniżej 0,0% (rok 2020)     0

2 od 0,0% do 3,0%(lata 2021-2022) 3

3 powyżej 3,0% do 5,0% 4

4 powyżej 5,0% 5

Wartość wskaźnika i interpretacja:

W latach 2020-2022 wskaźnik wzrośnie w stosunku do roku 2019, spowodowane jest to 

planowanym uzyskaniem dotacji (na remonty, termomodernizację,nadbudowę szpitala ) oraz 

zakończeniem części inwestycji.

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%) =

Wynik netto x 100%
Średni stan aktywów

gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego
i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

ROK 2020

-960 943,80 x 100%
37 119 702,38
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ROK 2021

376 000,00 x 100%
41 463 915,55

ROK 2022

34 800,00 x 100%
43 815 703,92

Rok 2020 =  -0,03%

Rok 2021 =   0,01%

Rok 2022 =   0,00%

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 Poniżej 0,00% (rok 2020) 0

2 od 0,0% do 2,0% (lata 2021-2022) 3

3 powyżej 2,0% do 4,0% 4

4 powyżej 4,0% 5

Wartość wskaźnika i interpretacja:

W roku 2020 wskaźnik ten wyniósł -0,05% co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanego 

majątku generuje 0,05groszy straty netto. Z kolei w 2021 roku wynosi 0,01% czyli jedna złotówka 

zaangażowanego majątku generuje 1 grosz zysku netto. Natomiast w 2021 roku wskaźnik wynosi 

0,00% co oznacza, że jedna złotówka zaangażowanych aktywów generuje 0 groszy zysku netto.

Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wielkości wszystkich wskaźników rentowności.  

Badana jednostka w roku bieżącym 2019 wykazała stratę oraz planuje stratę za rok 2020. Natomiast

w każdym kolejnym roku (2021, 2022) spodziewany jest niewielki zysk mimo, iż obserwujemy 

spadek wartości wskaźnika.
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2. Wskaźniki płynności

1) wskaźnik bieżącej płynności =

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

ROK 2020

5 572 608,08 – 0,00 – 24 500,00
4 133 575,85 – 0,00 + 0,00

ROK 2021

5 829 000,00 – 0,00 – 26 000,00
3 676 000,00– 0,00 + 21 761,57

ROK 2022

5 762 0000,00 – 0,00 – 35 000,00
3 746 999,96 – 0,00 + 0,00

Rok 2020 = 1,34

Rok 2021 = 1,57

Rok 2022 = 1,53

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 0,60 0

2 od 0,60 do 1,0 4

3 powyżej 1,0 do 1,50 (rok 2020) 8

4 powyżej 1,50 do 3,00 (rok 2021, 2022)            12

5 Powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania 
krótkoterminowe = 0 zł

10

Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych 
poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych.
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Wartość wskaźnika i interpretacja:

W roku 2020 wskaźnik wynosi 1,34, co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania

bieżące 1,34 raza. Natomiast w 2021 roku wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2020 o 0,23 i

wynosi 1,57, oznacza to, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 1,57 raza. Z kolei w

2022 roku wskaźnik wzrósł w stosunku do 2020 roku i zmalał w stosunku do 2021 roku i wynosi

1,53 czyli aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 1,53 raza.

Zarówno w roku 2020 jak i w pozostałych latach Nowodworskie Centrum Medyczne nie powinno

mieć problemów  z terminowym regulowaniem zobowiązań krótkoterminowych. Rezultat wyższy

od  jedności  wskazuje,  że  aktywa  obrotowe  mają  większą  wartość  niż  zobowiązania

krótkoterminowe.

 

2) wskaźnik szybkiej płynności =

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

ROK 2020

5 572 608,08 – 0,00 – 24 500,00 – 665 308,08
4 133 575,85 – 0,00 + 0,00

ROK 2021

5 829 000,00 – 0,00 – 26 000,00 – 678 000,00
3 676 000,00– 0,00 + 21 761,57

ROK 2022

5 762 000,00 – 0,00 – 35 000,00 – 692 000,00
3 746 999,99 – 0,00 + 0,00

22



Rok 2020 = 1,18

Rok 2021 = 1,39

Rok 2022 = 1,34

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 0,50 0

2 od 0,50 do 1,00 8

3 powyżej 1,00 do 2,50 13

4 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania 
krótkoterminowe = 0 zł

10

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań 

krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami

i aktywami finansowymi.

Wartość wskaźnika i interpretacja:

W roku 2020 wskaźnik wyniósł 1,18, co oznacza , że płynne aktywa obrotowe pokrywają 

zobowiązania bieżące w 118%. Z kolei 2021 roku wskaźnik wynosi 1,39 oznacza to, że płynne 

aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące 139%. Natomiast w roku 2022 wskaźnik 

wyniósł 1,34 czyli najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania bieżące w 134%.

Optymalny poziom wskaźnika powinien wynosić w przybliżeniu 1 ( 100 % ) . Jednostka jest w 

stanie na czas uregulować bieżące zobowiązania – bez konieczności upłynniania rzeczowych 

aktywów obrotowych. Natomiast tendencja rosnąca może świadczyć o gromadzeniu środków 

pieniężnych oraz o utrzymywaniu znacznego poziomu należności.
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3. Wskaźniki efektywności

1) wskaźnik 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

gdzie, średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec 
poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

ROK 2020

4 394 920,39 x 366
49 493 333,20

ROK 2021

4 593 500,00 x 365
51 500 000,00

ROK 2022

4 610 000,00x 365
53 700 000,00

Rok 2020 = 32,50

Rok 2021 = 32,56

Rok 2022 = 31,33

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 45 dni                3

2 od 45 dni do 60 dni 2

3 od 61 dni do 90 dni 1

4 Powyżej 90 dni 0

Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na

uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma

większe trudności ze ściągalnością swoich należności, co może obniżyć zdolność do

terminowego regulowania zobowiązań.

24



Wartość wskaźnika i interpretacja:

W roku 2020 wskaźnik wyniósł 32,50 co oznacza, że przeciętny okres wpływu należności do firmy 

wyniósł 32,50 dni . Natomiast w 2021 roku wynosi 32,56, co oznacza, że przeciętny okres wpływu 

należności do jednostki wynosi 32,56 dni. Z kolei w roku 2022 wskaźnik wynosi 31,33 czyli 

przeciętny okres wpływu należności wyniósł 31,33 dni.

2) wskaźnik 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

gdzie, średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec
poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2.

ROK 2020

2 111 711,38 x 366
49 493 333,20

ROK 2021

2 055 000,00 x 365
51 500 000,00

ROK 2022

2 060 000,00 x 365
53 700 000,00

Rok 2020 = 15,62

Rok 2021 = 14,56

Rok 2022 = 14,00

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 do 60 dni 7

2 od 61 dni do 90 dni 4

3 powyżej 90 dni 0
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Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do

spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może

świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

Wartość wskaźnika i interpretacja:

W roku 2020 wskaźnik wyniósł 15,62 dni co oznacza, że zobowiązania krótkoterminowe są 

regulowane średnio co 15,62 dni. Z kolei w 2021 roku wskaźnik wynosi 14,56 czyli zobowiązania 

krótkoterminowe są regulowane średnio co 14,56 dni. Natomiast w 2022 roku wskaźnik wynosi 

14,00, co oznacza, że zobowiązania krótkoterminowe są spłacane średnio co 14,00 dni.

W przedstawionym okresie obserwujemy spadek poziomu wskaźnika. Jest to sytuacja pozytywna, 

ponieważ skraca się okres regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, jak również świadczy to o

poprawie płynności finansowej jednostki.

4. Wskaźniki zadłużenia

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) =

(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+
rezerwy na zobowiązania) x 100%

Aktywa razem

ROK 2020

(1 200 000,00 + 4 133 575,85 + 0,00) x 100%
40 653 777,83

ROK 2021

(800 000,00 + 3 676 000,00 + 21 761,57) x 100%
42 274 053,27

ROK 2022

(66 666,66 + 3 746 999,96 + 0,00) x 100%
45 357 354,57
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Rok 2020 = 0,13%

Rok 2021 = 0,11%

Rok 2022 = 0,08%

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 poniżej 40%      10

2 od 40% do 60% 8

3 powyżej 60% do 80% 3

4 powyżej 80% 0

Wartość wskaźnika i interpretacja:

Niski poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia oznacza zmniejszenie stopnia zadłużenia jednostki, 

czyli wzrost jego samodzielności finansowej. 

Według standardów wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 65%. W przedstawionym okresie 

wartości wskaźnika kształtowały się poniżej wielkości optymalnej , co jest zjawiskiem pozytywnym

i świadczy o stabilnej sytuacji Szpitala.

2) wskaźnik wypłacalności =

Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe+
rezerwy na zobowiązania

Fundusz własny

ROK 2020

1 200 000,00 + 4 133 575,85 +0,00
5 973 199,87

ROK 2021

800 000,00+ 3 676 000,00 + 21 761,57
6 349 199,87

ROK 2022

66 666,66 +3 746 999,96+ 0,00
6 383 999,87
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Rok 2020 = 0,89

Rok 2021 = 0,71

Rok 2022 = 0,60

Lp. PRZEDZIAŁY WARTOŚCI    OCENA

1 od 0,00 do 0,50 10

2 od 0,51 do 1,00 8

3 powyżej 1,01 do 2,00 6

4 powyżej 2,01 do 4,00 4

5 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00 0

Wartość wskaźnika i interpretacja:

Wskaźnik ten informuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie sprostać zobowiązaniom z 

tytułu zadłużenia zarówno krótko jak i długoterminowym. Racjonalny poziom tego wskaźnika nie 

powinien być wyższy niż 1. Niski poziom wskaźnika wypłacalności i jego spadek oznaczają 

zmniejszenie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa czyli wzrost jego samodzielności finansowej. 

W badanym okresie obserwujemy spadek wartości wskaźnika (m.in. spłata kredytu oraz pożyczki) 

co świadczy o dobrej kondycji finansowej jednostki.
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IV.  TABELA  PODSUMOWUJĄCA  WYNIKI  OCENY  SYTUACJI  EKONOMICZNO-
FINANSOWEJ

29

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

Grupa Wskaźniki

1. Wskaźniki zyskowności

-0,03% 0 -0,02% 0 0,01% 3 0,00% 3

-0,03% 0 -0,02% 3 0,01% 3 0,00% 3

-0,05% 0 -0,03% 0 0,01% 3 0,00% 3

1. RAZEM: 0 3 9 9

2. Wskaźniki płynności

1) wskaźnik bieżącej płynności  1,23       8       1,34      8  1,57      12  1,53      12

2) wskaźnik szybkiej płynności  1,09       13       1,18      13  1,39      13  1,34      13

2. RAZEM: 21 21 25 25

3. Wskaźniki efektywności

32,67 3 32,5 3 32,56 3 31,33 3

18,44 7 15,62 7 14,56 7 14 7

3. RAZEM: 10 10 10 10

4. Wskaźniki zadłużenia
20,00% 10 0,13% 10 0,11% 10 0,08% 10

2) wskaźnik wypłacalności 0,96 8 0,89 8 0,71 8 0,6 8

4. RAZEM: 18 18 18 18

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PUNKTÓW 49 52 62 62

Wartość 
wskaźnika 
Rok 2019

Ocena 
Rok 2019

Wartość 
wskaźnika 
Rok 2020

Ocena 
Rok 2020

Wartość 
wskaźnika 
Rok 2021

Ocena 
Rok 2021

Wartość 
wskaźnika 
Rok 2022

Ocena 
Rok 2022

1) wskaźnik zyskowności netto (%)

2) wskaźnik zyskowności działalności 
operacyjnej (%)

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)

1) wskaźnik rotacji należności (w 
dniach)

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w 
dniach)

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)
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