Rozdział I
OŚWIADCZENIE DYREKTORA
Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi
zmianami, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2019, na które składa się:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia,
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy

Rozdział VII
Dodatkowe informacje i objaśnienia
USTĘP 1

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;
Zmiany środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli 1.
Zmiany środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli 1a.
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli 2.
Szpital nie posiada inwestycji długoterminowych.
2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
Szpital nie dokonał w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.
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;
Szpital nie prowadził prac rozwojowych i nie posiada wartości firmy.
4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście;
Szpital użytkuje nieodpłatne grunty stanowiące własność Samorządu Województwa Śląskiego:

Grunt
(nr działki, nazwa)

Wyszczególnienie

Stan

Zmiany stanu w trakcie roku

Stan na koniec roku

na początek roku

obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia

obrotowego

obrotowego

Wodzisław Śląski – nr: Powierzchnia (m2)

96.664 m2

96.664 m2

działek 121/22,

292 092,54

292 092,54

Wartość (zł)

122/27, 1961/45,
1962/45,
1963/45
Wyszczególnienie
(GL1W/00024541/9)
Wartość gruntów:

Stan na

Stan na

01.01.2019 r.

31.12.2019 r.

292 092,54 zł

292 092,54 zł

Jednostka użytkuje bez prawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych grunty:
Numery geodezyjne działek:

Numer księgi wieczystej:

nr 121/22
nr 122/22
GL1W/00024541/9

nr 1961/45
nr 1962/45
nr 1963/45
Łączna wartość:

292 092,54 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;
Koszty najmu i dzierżawy dotyczą niskocennego majątku oraz pościeli.
6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych,
zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;
Szpital nie posiada papierów wartościowych
7)

dane

o odpisach

aktualizujących

wartość

należności,

ze

wskazaniem

stanu

na początek

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
Dane o należnościach i odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2019 roku przedstawia
tabela 4 i 4a
8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych
akcji, w tym uprzywilejowanych;
Wyszczególnienie:
Kapitał

2018 rok

(fundusz) 4 492 568,86 zł

2019 rok
4 492 568,86 zł

podstawowy
W całości Kapitał podstawowy należy do Zarządu Województwa Śląskiego.
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;
Stan Funduszów szpitala przedstawiono w zestawieniu zmian w kapitale.
Zmiany w kapitale (zmniejszenie straty z lat ubiegłych na kwotę 406 785,83 zł dotyczą zmniejszenia straty
z lat ubiegłych z tytułu pokrycia ujemnego wyniku roku 2018 przez Zarząd Województwa Śląskiego.)

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
Szpital w roku obrotowym 2019 wykazał stratę w wysokości 465 813,48 zł. Proponuje się aby stratę roku
2019 zaliczyć na poczet strat z lat ubiegłych.
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia tabela 3.
Rezerwa

na

świadczenia

pracownicze

(odprawy

emerytalne,

nagrody

jubileuszowe)

została

zaktualizowana o kwotę 46 742,60 zł . Utworzone rezerwy zostały ujęte w kosztach zespołu 5 (tabela 3).
Łączna wartość rezerwy w kwocie 1 160 155,84 zł została zaprezentowana w pasywach bilansu w pozycji
B.I.2 z podziałem na długo i krótkoterminowe.
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 do 5 lat,
d) powyżej 5 lat;
Dane o zobowiązaniach szpitala zostały przedstawione w tabeli 5 i 5a.
Dane o zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług przedstawia tabela 7 i 7a
13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń;
Nie wystąpiły zabezpieczenia na majątku jednostki.
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;
Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów zawiera tabela 8 i 9 .
15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu,
jego

powiązanie

między

tymi

pozycjami;

dotyczy

i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

to

w szczególności

podziału

należności

SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nr konta
Pozycja w
Lp.
Wyszczególnienie
księgowego
Kwota
bilansie
Kwota
B.II."-"
2
887 499,93
Zobowiązania z tytułu kredytu i
1. pożyczek
Razem

248

4 237 499,97 B.III. lit.a)

1 350 000,04

4 237 499,97

4 237 499,97

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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;
Jednostka posiada pożyczkę gdzie głównym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco oraz cesja
wierzytelności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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
lub 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.
Szpital nie posiada instrumentów finansowych wycenianych wg wartości godziwej.
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 oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243)
Saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku Vat wynosi 0,00 zł.
19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady
niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.
Nie dotyczy

USTĘP 2
1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (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;
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane przychody ze sprzedaży ujmowane
w okresach, których dotyczą. Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów z działalności operacyjnej
przedstawiono w tabeli 14 i 14 a.
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 kosztach rodzajowych;
Szpital ewidencjuje koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych usług
i produktów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
Szpital nie dokonał odpisów aktualizujących środki trwałe.
4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
Szpital posiada zapasy materiałów w ilościach niezbędnych dla zapewnienia bieżącej działalności
operacyjnej. Odpisy związane z trwałą utratą przydatności są dokonywane na bieżąco w trakcie roku. W
związku z powyższym w szpitalu wystąpiła konieczność w 2019 r. dokonania likwidacji zapasów na kwotę
1 819,93 zł..
5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
Brak inwestycji zaniechanych w roku 2019 i nie przewiduje się zaniechanych inwestycji w roku 2020.
6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym
(zyskiem, stratą) brutto;

Rozliczenie

głównych

pozycji

różniących

podstawę

opodatkowania

podatkiem

dochodowym

od wyniku finansowego brutto przedstawia tabela 17.
Na wynik finansowy szpitala wpływają ponadto:
✓ pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością szpitala ujęte
w tabelach 10 i 11,
✓ przychody i koszty finansowe ujęte w tabeli 12 i 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 roku 2019 zrealizowano inwestycje oraz dokonano nakładów na zakup środków trwałych na kwotę
1 005 496,66 zł z czego 842 280,10 zł pochodziło z dotacji, głównie samorządowych. Szczegółowe
informacje o zakupach środków trwałych zostały przedstawione w tabeli 1a.
8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów
w roku obrotowym;
Nie wystąpiły w roku obrotowym odsetki lub różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów
lub koszt wytworzenia produktów
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;
Szpital nie poniósł w ostatnim roku i nie planuje na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe
w tym na ochronę środowiska
10) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie;
Nie wystąpiły przychody lub koszty o charakterze incydentalnym
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.
Szpital nie prowadził prac badawczo rozwojowych;
12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez
te organizacje zadań określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art.
5 tej ustawy.
Szpital nie przekazywał żywności ani nie ponosił opłat z tytułu marnowania żywności.

USTĘP 3
Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.
Na dzień bilansowy jednostka dokonywała jedynie rozrachunków w walucie polskiej.

USTĘP 4
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.
Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują:
Stan na dzień 31.12.2018

Stan na dzień 31.12.2019

Środki pieniężne w kasie

3 466,06 zł

7 354,69 zł

Środki

47 832,85 zł

197 941,07 zł

51 298,91 zł

205 295,76 zł

-3 339,40 zł

153 996,85 zł

pieniężne

na

rachunkach bankowych
Razem
(Spadek

-/

wzrost+)

środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazują wzrost o 420 447,81 zł. Przepływy pieniężne
netto z działalności inwestycyjnej (pozycja B.III) przedstawiają zaangażowanie szpitala w sferze
inwestycyjnej – przede wszystkim zakup sprzętu medycznego.
Przepływy z działalności finansowej przedstawiają głównie zwiększenie środków z tytułu zaciągniętej
pożyczki oraz środki pochodzące z pokrycia straty za 2018 przez Zarząd Województwa Śląskiego.

USTĘP 5
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 wystąpiły
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku 2019, z podziałem na grupy zawodowe zawiera
tabela 15.
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;
Wynagrodzenia dla organów zarządzających: Wynagrodzenie brutto Dyrektora Szpitala za rok 2018
wynosiło 106 080,00zł, i w 2018 roku również 106 080,00 zł.
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;

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.
Usługa ppkt a - koszt 4.920 zł brutto. Pozostałe nie wystąpiły.

USTĘP 6
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;
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;
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 kwota wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
(funduszu)

własnym,

oraz przedstawienie

zmiany

sposobu

sporządzania

sprawozdania

finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
W roku obrotowym 2019 nie dokonywano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
mogących mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Dostosowano
przyjęte zasady rachunkowości do nowelizacji ustaw (PIT i CIT) o podatkach dochodowych (Dz. U. poz.
2175) podwyższające limity wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów
uzyskania przychodów z kwoty 3,5 tys. zł do kwoty 10 tys. zł.
4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2019 oraz porównywalne dane
finansowe za rok obrotowy 2018.

USTĘP 7
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,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
Nie występują.
2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
Szpital nie posiada jednostek powiązanych.

USTĘP 8
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.
W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie jednostek.

USTĘP 9
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 eliminację niepewności.
Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa.
W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał
dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu
finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż
w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory
kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na łańcuch dostaw jednostki. Sprzedaż usług
została na tan moment zmniejszona z uwagi na zagrożenie koronawirusem, ale nie zagraża to wykonaniu
przez szpital kontraktu z NFZ – faktury będą wystawiane do NFZ jako 1/12 faktur z poprzednich miesięcy,
co nie spowoduje zmniejszenia przychodów Szpitala i pogłębienia straty, jednak nie można przewidzieć

przyszłych skutków pandemii na działalność szpitala. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny
wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.
W najbliższym roku kontynuowanie działalności będzie możliwe dzięki realizowaniu podjętych w latach
wcześniejszych, działań naprawczych.

USTĘP 10
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Nie wystąpiły informacje inne niż wymienione, które mogły istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Analiza wskaźnikowa zaprezentowana została w tabeli 16.
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