
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W Środzie Wlkp. w 2007roku

TABELA NR 1
Przychody: og�łem niższe od zaplanowanych o kwotę 195 349,71 z tego:

a) Przychody z tytułu umowy z gł�wnym nabywcą niższe o kwotę 
208 108.27 zł.
Kontrakt na świadczenia szpitalne został rozliczony w 100%, nastąpiły 
przesunięcia pomiędzy oddziałami na wniosek do NFZ ponieważ wystąpiło 
zr�żnicowanie wykonania na poszczeg�lnych oddziałach, niekt�re oddziały plan 
przekroczyły inne nie wykonały. Nie wykonano kontraktu w zakresie 
specjalistyki ambulatoryjnej i rehabilitacji. Wynikało to gł�wnie ze znacznego 
zwiększenia limit�w w/w zakresie od II p�łrocza 2007 roku.

b) Odpłatne świadczenia zdrowotne zostały wykonane na poziomie 
01,84% co oznacza, że uzyskano wyższe wpływy z badań 
diagnostycznych, porad ambulatoryjnych za odpłatne świadczenia szpitalne dla 
os�b nieubezpieczonych bądź pod wpływem alkoholu oraz sprzedano więcej 
usług Poradni Medycyny Pracy .

c) Inne przychody to przychody uzyskiwane przez Jednostkę z tyt.
wynajmu oraz koszt�w refakturowanych związanych z wynajmem. Przychody 
osiągnięte stanowią 80,12% przychod�w zaplanowanych z tego tytułu. 
Przyczyną tego stanu jest zmniejszenie powierzchni wynajmowanej przez 
Zakład.

d) przychody finansowe wyższe od zaplanowanych o kwotę 325,10 zł.
e) pozostałe przychody operacyjne większe od zaplanowanych o kwotę 

16 916,88 zł. Najwyższe wartości przyjęły darowizny rzeczowe w postaci lek�w 
oraz nawiązki i kary pieniężne nakładane przez sądy na skazanych, refundacja 
poniesionych koszt�w zatrudnienia poborowych oraz części koszt�w wywozu 
odpad�w medycznych.



TABELA NR 2
Koszty rodzajowe og�łem niższe od koszt�w planowanych o 446 097,64 zł
(97,15%koszt�w planowanych) z tego:

a) zużycie materiał�w i energii niższe o kwotę 381 863,19 zł wynika z 
oszczędnej gospodarki materiałami i energią. Niekt�re pozycje składowe tej 
grupy koszt�w przyjęły na koniec 2007 roku pozycje wyższe od 
zaplanowanych. Do tych pozycji można zaliczyć: zużycie pozostałych sprzęt�w 
medycznych i materiał�w do konserwacji i remont�w.
Odnotowano także większe od planowanego zużycie wody oraz odczynnik�w 
bakteriologicznych. 

b) koszt usług obcych niższy od zaplanowanego o kwotę  122 155,25 zł.
Miały na to wpływ usługi remontowe przeprowadzone w 2007r.,konserwacja i 
naprawa sprzętu, usługi pralnicze. Zwiększeniu uległy koszty zakupu procedur 
medycznych oraz koszty zakupu usług wyżywienia i sprzątania.

c) podatki i opłaty niższe od planu kwotę 4 165,88zł. – gł�wnie z powodu 
niższych opłat podatku od nieruchomości i opłat skarbowych.

d) koszty wynagrodzeń wyższe od zaprognozowanych o kwotę 91 225,01 
zł. (101,09% koszt�w zaplanowanych).
Wzrost został spowodowany koniecznością finansowania wzrostu wynagrodzeń 
-ustawa z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środk�w finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U nr 149poz.1076 ) dla 
nowych pracownik�w ze środk�w własnych Zakładu.

Jednostka ponosi wysokie koszty nadgodzin a także wypłatą odpraw osobom
przechodzącym na emeryturę oraz nagr�d jubileuszowych oraz koniecznością 
rozliczenia zasądzonych „13” pensji byłym pracownikom.

e)świadczenia na rzecz pracownik�w niższe od zaplanowanej wartości  
45 242,30 zł.- gł�wnie z powodu obniżenia składek z tyt. ubezpieczenia 
społecznego, niższych świadczeń BHP oraz wydanie odzieży ochronnej dla   
personelu medycznego.

f) koszty amortyzacji wyższe o kwotę 7 137,41 zł. od koszt�w 
amortyzacji zaplanowanej.

g) pozostałe koszty rodzajowe przekroczyły zaplanowaną wartość 
8 966,56zł. gł�wnie w zakresie koszt�w ubezpieczeń –odpowiedzialność 
cywilna zakładu oraz koszt�w podroży służbowych, będące wynikiem większej 
liczby skierowań pracownik�w na szkolenia.



TABELA NR 3
Pozostałe rodzaje koszt�w:

a) koszty finansowe niższe od zaplanowanych kwotę 23 575,78zł. 
Wysoka wartość koszt�w finansowych wynika z konieczności ponoszenia 
koszt�w oprocentowania pożyczki restrukturyzacyjnej oraz wynagrodzeń za jej 
nadz�r a także odsetek za zaległe płatności.

b)pozostałe koszty operacyjne zmalały w por�wnaniu z zaplanowanymi o 
kwotę 31 241,92 zł.

TABELA Nr 4
Wynik finansowy na 31 grudnia 2007r.
Koszty og�łem działalności SP ZOZ w Środzie Wlkp. Wyniosły 96,88% 
koszt�w zaplanowanych zaś przychody og�łem 98,78% przychod�w 
zaplanowanych.
Wynik finansowy prowadzonej działalności przez SP ZOZ w Środzie Wlkp.
W 2007roku osiągnął wartość dodatnią w kwocie 326 771,19 zł.
Po skorygowaniu o zysk i straty nadzwyczajne w/w wynik finansowy
osiągnął wartość 1 939 858,47zł.
Na wypracowanie dodatniego wyniku finansowego wpłynęło rozliczenie
wszystkich zafakturowanych świadczeń przez NFZ, prowadzenie oszczędnej 
gospodarki materiałowej a także prowadzony proces restrukturyzacji.   
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