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SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI

                              im. św. Jana Pawła II
                         w Grodzisku Mazowieckim



1. Wprowadzenie

       Na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z

2021 r. poz. 711, z późn. zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego

roku  sporządza  i  udostępnia  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  raport  o  sytuacji  ekonomiczno-

finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 2 miesięcy od dnia upływu

terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport został przygotowany na

podstawie sprawozdania finansowego za 2020 rok i składa się z trzech podstawowych elementów:

• analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok

• prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2021-2023 wraz z opisem założeń,

• informacji  o  istotnych  zdarzeniach  mających  wpływ  na  sytuację  ekonomiczno-finansową

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

       Analiza  i  prognoza  opierają  się  na  wskaźnikach  ekonomiczno-finansowych  określonych  w

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-

finansowych  niezbędnych  do  sporządzenia  analizy  oraz  prognozy  sytuacji  ekonomiczno-finansowej

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017r, poz.832).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wartościom wskaźników w kolejnych latach, zarówno bazowym, jak i

prognozowanych, przyporządkowano ocenę punktową. 

       Na przełomie lutego i marca 2020 roku w Polsce pojawiła się pandemia Covid-19 i trwała przez cały

rok.  Rozwijająca  się  dynamicznie  zachorowalność  na  Covid-19  w  znaczący  sposób  wpłynęła  na

funkcjonowanie  szpitala.  NFZ  wprowadził  ograniczenia  w  przyjmowaniu  pacjentów  planowych  w

każdym zakresie,  co miało wpływ na wykonanie przyznanego rocznego ryczałtu  i  kontraktów. Część

łóżek szpitalnych została wykorzystana do opieki pacjentów z chorobą Covid-19.

2. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej 
    SPS Szpitala Zachodniego w roku bazowym (2020)

      sporządzona została w oparciu o:

 bilans na dzień 31.12.2020r

 rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020r – 31.12.2020r

 analizę wskaźnikową

 inne aspekty sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA – 2020 r

7



NAZWA WSKAŹNIKA wartość ocena ocena max %

I. Wskaźniki zyskowności

1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody 
ogółem

- 0,39 % 0 5 0

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z 
działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży +
pozostałe przychody operacyjne)

- 0,17 % 0 5 0

3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni 
stan aktywów

- 0,35 % 0 5 0

II. Wskaźniki płynności 

1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – należności o
okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)
/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 
mies. + rezerwy krótkoterminowe

0,67 4 12 33

2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – należności 
o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- 
zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. 
pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe

0,58 8 13 62

III. Wskaźniki efektywności zarządzania 
przepływami pieniężnymi

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan 
należności z tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze 
sprzedaży

50 dni 2 3 67

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan 
zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze 
sprzedaży

73 dni 4 7 57

IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki
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1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. 
krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem

28,50 % 10 10 100

2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. 
krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny

- 3,02 0 10 0

OCENA ŁĄCZNA 28 70 40 %

Inne aspekty sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki 

w 2020r

Przychody szpitala w 2020 roku z tytułu wykonanych  świadczeń zdrowotnych wyniosły 164.241.366,70

zł  .  Wykonanie  świadczeń zdrowotnych  w leczeniu  szpitalnym kształtowało  się  na  poziomie  92% w

przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 93%.  

Szpital  z  pozostałej  działalności  medycznej  tj.  świadczenia  usług  zewnętrznych,  badań  i  leczenia

komercyjnego uzyskał przychód w wysokości 2.893.560,04 zł .

Z dzierżawy i najmu powierzchni szpitala osiągnięto mniejsze przychody w stosunku do 2019 roku. Z

powodu  trwającej  pandemii  Covid-19  firmy  zmuszone  były  do  ograniczenia  bądź  czasowego

wstrzymania swojej działalności, co przełożyło się na zmianę wysokości czynszu najmu lub dzierżawy.

Całkowity przychód szpitala wyniósł 185.156.290,64 zł i był większy w stosunku do 2019 roku o kwotę

25.956.168,70 zł . Na zwiększone przychody miały wpływ w szczególności otrzymane środki z NFZ dla

pracowników  wykonujących  świadczenia  u  pacjentów  podejrzanych  lub  zakażonych  koronawirusem

SARS-Cov-2, których nie było w 2019 roku oraz dary pieniężne i rzeczowe związane z Covid-19. W/wym.

pozycje nie wystąpiły w roku 2019.

Plan inwestycyjny w 2020 roku został zrealizowany na kwotę 5.825.023,46 zł.

Zobowiązania  wymagalne na koniec  2020 roku wyniosły  5.764.512,34 zł.  Zostały  spłacone do końca

kwietnia  2021 roku.

Zaciągnięte kredyty spłacane były terminowo.
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Struktura przychodów SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim w 2020r 

Źródło przychodów Kwota w zł
Udział % w
przychodach

I. Sprzedaż świadczeń zdrowotnych finansowana ze 
środków publicznych w tym:   
 

161.347.806,66 87,14

     Umowa ryczałtowa 73.051.029,09 39,45

     Pozostałe umowy z NFZ
88.296.777,57 47,69

II. Sprzedaż usług zdrowotnych – pozostała 
działalność medyczna

2.893.560,04 1,56

III. Przychody z dzierżawy i najmu 574.655,71 0,31

IV. Pozostałe przychody 321.582,09 0,17

V. Pozostałe przychody operacyjne 19.934.959,39 10,77

VI.  Przychody finansowe 83.726,75 0,05

Całkowite przychody 185.156.290,64 100

Średnie  zatrudnienie  w  Szpitalu  Zachodnim  wynosiło  725,92  etatów,  było  większe  o  17  etatów  w

stosunku do 2019 roku.
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Struktura kosztów SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim w 2020r

Rodzaj kosztów Kwota w zł Udział % w kosztach

Koszty razem - w tym: 185.872.824,00 100

Amortyzacja 13.246.148,95 7,13

Zużycie materiałów i energii 50.693.835.95 27,27

Usługi obce 56.747.480,59 30,53

Podatki i opłaty 809.747,36 0,44

Wynagrodzenia 52.375.341,67 28,18

Ubezpieczenia i inne świadczenia 10.287.218,17 5,53

Pozostałe koszty rodzajowe 640.379,60 0,34

Pozostałe koszty operacyjne 512.342,02 0,28

Koszty finansowe 494.598,82 0,27

Wartość sprzedaży towarów i materiałów 65.730,87 0,03

W strukturze kosztów najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia personelu zatrudnionego na umowę o

pracę, które łącznie z kosztem ubezpieczeń i świadczeń pracowniczych stanowią 33,71% oraz usługi obce

(30,53%). 

Podsumowanie:

Rok obrotowy 2020 zamknął się stratą w wysokości  -716,5 tys. zł, przy stracie netto  -4.774,1 tys. zł za

rok 2019.  Na zmniejszenie  straty  w stosunku do straty  zaplanowanej  wpływ  miały  w szczególności

zmiany (zwiększenia) przychodów wynikających z rozliczenia przez NFZ świadczeń nielimitowanych za

rok  2020  oraz  zwiększonych  przychodów  operacyjnych  z  tytułu  darów  pieniężnych  i  rzeczowych

otrzymywanych na walkę z Covid-19.
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Amortyzacja w 2020 roku wyniosła 13.246.148,95 zł, jej wartość jest wyższa od wyniku finansowego (-

716,5 tys. zł), w związku z czym wynik działalności szpitala, po odjęciu wartości amortyzacji wyniósł

12.529.615,59  zł,  co  nie  wymaga  podjęcia  działań  przez  organ  tworzący,  tj.  finansowanie  straty

finansowej.

3. Prognoza ekonomiczno-finansowa na lata 2021-2023

obejmuje:

założenia przyjęte do prognozy

projekcja sprawozdań finansowych SPS Szpitala Zachodniego

analiza wskaźnikowa

Założenia prognozy na lata 2021 – 2023
z planowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej.

2021 rok

Do projekcji sprawozdania finansowego za rok 2021 przyjęto planowane wartości przychodów i kosztów

oraz  wydatków  inwestycyjnych,  w  oparciu  o  plan  finansowy  SPS  Szpital  Zachodni  w  Grodzisku

Mazowieckim, przyjętym Uchwałą nr 3/2021 Rady Społecznej z dnia 25 luty 2021 roku. 

Planowane przychody są na poziomie 197.110.000,00 zł, natomiast koszty na poziomie 202.675.000,00

zł. Podstawą planowanych przychodów jest obowiązujący algorytm stosowany przez NFZ po każdym

okresie  rozliczeniowym  świadczeń.  Wysoka  amortyzacja  ujęta  w  planie  finansowym  w  wysokości

13.500.000,00 zł jest wynikiem całorocznego naliczenia amortyzacji  również od budynków i budowli

przyjętych do ewidencji środków trwałych od listopada 2018 roku. 

Plan i wynik finansowy na 2021 rok został i będzie nadal korygowany w II i IV kwartale tego roku w

związku  z  dwukrotnym  przesunięciem  okresu  rozliczeniowego  przez  NFZ,  regulacjami  ustawowymi

dotyczącymi  podwyżek  wynagrodzenia  i  ostatecznej  decyzji  o  sposobie  rozliczenia  przyznanego

rocznego ryczałtu oraz zakończeniem finansowania świadczeń „Covidowych”.

Na koniec 2021 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy w wysokości 355.000,00 zł.

Plan inwestycyjny zakłada wydatki na kwotę 6.188.000,00 zł, który może ulec zmianie w przypadku

pozyskania dodatkowych środków.

12



2022 rok

Do projekcji sprawozdania finansowego za rok 2022 przyjęto planowane wartości przychodów i kosztów

za 2021 rok. Przychody z NFZ przyjęto w wartości planowanych przychodów na rok 2021, powiększone

o planowany wzrost  środków wynikający  z  algorytmu  oraz  zmian  wynikających  z  nowych  regulacji

prawnych i finansowych. Wartość pozostałych przychodów z usług medycznych i najmu oszacowano na

poziomie 2021 roku.

Na koniec 2022 roku założono wynik finansowy dodatni w wysokości 141.200 zł.

Wartości należności krótkoterminowych przyjęto na porównywalnym poziomie, natomiast zobowiązania

krótkoterminowe wzrosną bez wpływu na wartość oceny wskaźnika rotacji zobowiązań. 

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 10 mln zł, które mogą ulec zwiększeniu po otrzymaniu

środków zewnętrznych na zaplanowane działania.

2023 rok

Dla ustalenia  prognozy podstawowych wartości  sprawozdawczych  przyjęto  założenia  opisane jak dla

roku 2022.

W zakresie  inwestycji w 2023 roku, w związku z nową Perspektywą Unijną na lata 2021-2027 Szpital

planuje wydatki w wysokości 10 mln zł.

Na koniec 2023 roku zaplanowano dodatni wynik finansowy w wysokości 705 tys. zł.

Opracowane prognozy finansowo-ekonomiczne na lata 2021 – 2023 podlegać będą weryfikacji z uwagi

na wiele niewiadomych wynikających z planowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej, pandemii

Covid-19, perspektywy unijnej w ramach której będą finansowane wydatki inwestycyjne dla placówek

ochrony  zdrowia  i  ewentualnych  zmian  legislacyjnych  związanych  z  planowana  reformą  ochrony

zdrowia.
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA - 2021 rok

NAZWA WSKAŹNIKA wartość ocena ocena
max

%

I. Wskaźniki zyskowności     
     
1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody 
ogółem

0,18% 3 5 60%

 
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności 
operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe 
przychody operacyjne)

0,52% 3 5 60%

 
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan 
aktywów 0,17% 3 5 60%

II. Wskaźniki płynności 
 
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. o okresie 
spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)

0,54 0 12 0
/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + 
rezerwy krótkoterminowe

 
2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. o okresie 
spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania 
krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy 
krótkoterminowe

0,47 0 13 0

III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami 
pieniężnymi

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z 
tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży

49 2 3 66,67%

 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z 
tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży 60 7 7 100%

IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki
 
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. 
krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem 25,90% 10 10 100%

 
2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. 
krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny

- 2,60 0 10 0

    

OCENA ŁĄCZNA
 

28 70 40%
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA – 2022 rok

NAZWA WSKAŹNIKA WARTOŚĆ OCENA
ocena
max %

I. Wskaźniki zyskowności     
     

1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem 0,07% 3 5 60%

 
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności 
operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody 
operacyjne)

0,41% 3 5 60%

 
3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan 
aktywów

0,07% 3 5 60%

II. Wskaźniki płynności     
     
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. O okresie spłaty 
pow.12 mies. – RMK (czynne)

0,49 0 12 0
/zobowiązania krótkoterminowe – zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + 
rezerwy krótkoterminowe
 

2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. O okresie spłaty 
pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe – 
zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe

0,44 0 13 0

III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami 
pieniężnymi  

   

     

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu 
dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży 40 3 3 100%

 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. 
dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży 60 7 7 100%

IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki
 
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. 
krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem 25,40% 10 10 100%

 
2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. 
krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny -2,5 0 10 0%

OCENA ŁĄCZNA  29 70 41,43%
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA – 2023 rok

NAZWA WSKAŹNIKA wartość ocena
ocena
max %

I. Wskaźniki zyskowności     
     

1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem 0,36% 3 5 60%

 
2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności 
operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody 
operacyjne)

0,70% 3 5 60%

 

3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów 0,37% 3 5 60%

II. Wskaźniki płynności 
 
1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty 
pow.12 mies. – RMK (czynne)

0,51 0 12 0/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + 
rezerwy krótkoterminowe
 
 

 

2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty 
pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. 
o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe

0,46 0 13 0

III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami 
pieniężnymi
 

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z tytułu 
dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży 39 3 3 100%

 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. 
dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży

59 7 7 100%

IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki
 
1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. 
krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem

24,80% 10 10 100%

 
2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. krótkoterminowe + 
rezerwy)/kapitał własny -2,55 0 10 0

OCENA ŁĄCZNA 29 70 41,43%

30



Podsumowanie raportu - Analiza trendów

wg. Rozporządzenia MZ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych (…) spzoz

Wskaźniki ekonomiczno- finansowe
2020 2021 2022 2023

I. -  wskaźniki 
zyskowności

1. zyskowność netto (%) 0 3 3 3
2. zyskowność działalności operacyjnej (%) 0 3 3 3
3. zyskowność aktywów (%) 0 3 3 3

Ocena: Zdolność do generowania zysków w nieznacznym stopniu pojawi się w 2021 roku i pozostanie na 
tym samym poziomie przez kolejne lata. 

 

II. - wskaźniki płynności

1. płynność bieżąca 4 0 0 0
2. płynność szybka 8 0 0 0

Ocena: W latach 2020 – 2023 płynność finansowa szpitala kształtuje się na niskim poziomie.
 

 

III. - wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi

1. rotacja należności (w dniach) 2 2 3 3
2. rotacja zobowiązań(w dniach) 4 7 7 7

Ocena: Czas oczekiwania na uzyskanie przez szpital należności jest na dobrym poziomie. Istnieją trudności 
w regulowaniu bieżących zobowiązań. 

 

IV. - wskaźniki zadłużenia jednostki

1. zadłużenie aktywów (%) 10 10 10 10
2. wypłacalność 0 0 0 0

Ocena: Zadłużenie aktywów wynika z przyjętej w 2018 roku zmiany ustawowej w naliczaniu amortyzacji, 
której wartość w aktywach stanowi aż 80%. 
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4. Istotne  zdarzenia  mające  wpływ  na  sytuację  ekonomiczno-
finansową SPS Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II

    w Grodzisku Mazowieckim

W  2020  roku  miały  miejsce  istotne  zdarzenia  mające  bezpośredni  wpływ  na  kondycję  szpitala  i

ostateczny wynik finansowy na koniec roku jego działalności:

1. Ogłoszenie pandemii Covid-19 w Polsce wymusiło realizację dodatkowych zadań, które przez

pierwsze miesiące jej trwania były finansowane ze środków własnych szpitala..

2. Czasowe ograniczenia w działalności szpitalnej i ambulatoryjnej.

3. Duża zachorowalność personelu medycznego na Covid-19 wymuszała zatrudnienie personelu za

dodatkowe wynagrodzenie.

4. Lawinowo rosnące ceny zakupu wyrobów medycznych  i  jednorazowego sprzętu medycznego,

środków dezynfekujących przez okres 6 miesięcy trwania pandemii.

5. Reorganizacja  oddziałów szpitalnych  w celu  uruchomienia  docelowo 74 łóżek  dla  pacjentów

zakażonych SARS-Cov-2 – częściowo finansowaną z własnych środków.

6. Niedoszacowanie  procedur  medycznych  od wielu  lat,  nie  uwzględniające  wszystkich  kosztów

pracy, dostaw usług oraz amortyzacji.

7. Wzrost kosztów obsługi Szpitala przez firmy zewnętrzne (sprzątanie, transport, obsługa pacjenta)

w związku z ustawowym podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

8. Starzejąca się kadra medyczna jak i jej brak na rynku pracy (głównie pielęgniarki) w dużej mierze

wpływa na koszty działalności z powodu wymogu zapewnienia zastępstw dodatkowo płatnych.

9. Roszczenia płacowe lekarzy deficytowych specjalności, których brak na rynku pracy (radiologów,

anestezjologów, lekarzy systemu ratownictwa medycznego).  W 2020 roku stawka za 1 godzinę

pracy wzrosła średnio o 20%.

10. Stale wzrastający  poziom kosztów remontów, konserwacji budynku i sprzętu.

11. Przedłużenie  terminu  do  czerwca  2021  roku  rozliczenia  umowy  ryczałtowej,  która  powinna

zakończyć się w grudniu 2020 roku – brak możliwości planowania rozwoju szpitala.
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Podsumowanie  końcowe oraz wnioski

Analiza wskaźnikowa  ocena sumaryczna za rok 2020

Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z w/wym. rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku wynosi 70.

Łączna ocena punktowa za 2020 rok uzyskana przez SPS Szpital Zachodni wynosi 28.

Z raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej ww. Szpitala Zachodniego wynika również, że wartość 
punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych w kolejnych latach 2021, 2022, 2023 nie ulegnie 
zmniejszeniu, w 2023r zwiększy się o wartość 1 punktu.  

Szpital wykazuje stratę w roku sprawozdawczym 2020 i prognozuje dodatnie wyniki w kolejnych latach.

Zestawienie wyników 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.

Wynik finansowy (w zł) - 716.533,36 355.000,00 141.200,00 705.000,00

Trend: 
(rosnący / malejący / stały)

Analiza  wskaźników  ekonomiczno-finansowych  oraz  zjawiska  i  podstawowe  tendencje,  jakie  miały
miejsce w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w
2020 roku wskazują, że ogólną sytuację majątkową i finansową możemy ocenić jako nadal trudną lecz ze
znaczną  poprawą.  Zwiększył  się  majątek  w  ujęciu  realnym.  Szpital  uzyskał  wyższe  przychody  i
zmniejszyła się strata. Jednostka nie jest rentowna. Płynność finansowa jest na niskim poziomie.
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Nazwa wskaźnika Wartość Ocena

I. Wskaźniki zyskowności
1) Wskaźnik zyskowności netto - 0,39 0
2) Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej - 0,17 0
3) Wskaźnik zyskowności aktywów - 0,35 0

II. Wskaźniki płynności
1) Wskaźnik bieżącej płynności 0,67 4
2) Wskaźnik szybkiej płynności 0,58 8

III. Wskaźniki efektywności
1) Wskaźnik rotacji zależności 50 2
2) Wskaźnik rotacji zobowiązań 73 4

IV. Wskaźniki zadłużenia
1) Wskaźnik zadłużenia aktywów 28,50 10
2) Wskaźnik wypłacalności - 3,02 0

Ocena  łączna: 28


