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RAPORT O SYTUACJ! EKONGMiCZNO-F!NANSOWEJ SAMODZlELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKŁADU

oP!EKl zDRoWoTNEJ

Podstawa prawna:ań.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczĄ
(Dz.U.2021 poz,711)

|.Wvbrane informacie o s,

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

2. Adres: ul. Mikołaja Reja 2a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

3. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej:

T el. 77 48377 32, F ax 77 48377 32 w 1 02, sekreta riat@wom p.opole. pl

Numer identyfikacyjny: REGON 000637921

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000001890

Data wpisu i numer Ęestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,.

01.11.1996r. nr 000000009478

ll. Analiza svtuacii ekonomiczno-finansowei za poprzedni rok obrotowv

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu

o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora

ochrony zdrowia,

Rapoń sporządzono zgodnie zRozporządzeniem Ministra Zdrowiazdnia2S kwietnia2017

roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia

analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych

zakadów op ieki zd rowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu

o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze

sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Z uwagi na niewysoki ale dodatni wynik finansowy w roku 2020 wskaźniki zyskowności

uzyskały wańości od 0,09% zyskowność działalności operacyjnej, do 0,27o/o zyskowności

aktywów. Wskaźnik zyskowności netto wyniósł 0,10oń,
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Jednostka uzyskała również korzystne wańości wskaźników płynności, zarówno biezącej

(1,45), jak i szybkiej (1,43), Zawskażnik płynności szybkiej uzyskano maksymalną Iiczbę

pkt 13,

\AfusokąwańośćuzyskaływskaŹnikirotacjinaIeŻnościizobowiązań'Jednostkaniema

problemow z regulowaniem naIeżności. średni czas uzYskania naleŻnoŚciwYniosł 32 dni'

wszystkie zobowlązania regulowane są terminowo, a średni czas wyniósł 17 dni,

NiskiewańościuzyskaływskaŹnikizadłuŻeniaponiewaz:
jednostka posiada wysokie rezeruy na świadczenla

emerytalne i nagrody jubileuszowe,

jednostka posiada niski kapitał założycielski z

nieruchomości,

- jednostka posiada nie rozliczony ujemny wynik

zerowy fundusz zakładu,

W efekcie uzyskano wskaźnik zadłużenia aktywów w

wypłacalności w wysokości 5,54,

w wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania

Finansow ego za 2o2o rok, przy zastosowaniu metodY Punktowej uzYskano 43 PunktY' co

stanowi 61% (w roku ubieg Ęm 57oń) maksymalnej liczby punktów mozliwej do uzyskania

i świadczy o stabilnej sytuacji ekonomiczno_finansowej jednostki,

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są nastawione na uzyskanie zysku'

a ich celem jest zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych na danym terenie,

wojewódzki ośrodek Medycyny pracy prowadzi gospodarkę finansową na

zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, Prognoza na okres 2021_2023

rok została opracowana zgodni e z ań,52 ustawy o działalności leczniczej,

spzozpokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności

i reguluje zobowiązania. w prognozach sytuacji ekonomiczno_finansowej na rok 2o21

zaplanowano zerowy wynik finansowy, a na kolejne 2lata obrotowe założono niewielkie

zyski.

podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów w roku 2021 jest plan

Finansowy. z uwagi na planowaną normaIizację sytuacji epidemicznej w ll półroczu 2021

założonowzrost przychodów od pracodawców o 5% w skali roku oraz 12o/o PrzYchodów

pracownicze, w tym odprawy

uwagi na brak własnych

finansowy z lat ubiegĘch oraz

wysokości 68% oraz wskaźnik
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pozostałych. Przychody z NFZ wzro§ną o 5,770ń a dotacja Samorządu Województwa

Opolskiego o7o/o.

\Afokaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzien

sporządzenia rapońu:

1, Województwo Opolskie- zadania medycyny pracy 3.000.000 zł - na rok2021,

2, Narodowy Fundusz Zdrowia - AOS - 1 .033.280 zł - na rok 2021 ,

3. Narodowy Fundusz Zdrowia - POZ- 855,217 zł - na rok 2021,

4, Narodowy Fundusz Zdrowia - Rehabilitacja lecznicza - 315.91 3 zł - na rok 2021 .

Do prognozy przychodów i kosztów na |ata 2022-2023 pzyjęto następujące wskaźniki

makroekonomiczne:

- tempo wzrostu cen towarów i usług komercyjnych wyniesie 2,8oń i 2,60/o

- wzrost PKB 4,3o/o i 3,7To

- wzrost wynagrodzeń 4,4o/o i 3,8o/o

Ponadto założono wzrost przychodów od pracodawców o 5 o/o i 10 o/o.

Do prognozy przychodów na \ata 2022-2023 przyjęto założenie, że zakres realizowanych

świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe rodzale

świadczeń.

Prognozę przychodow w zakresie realizaĄi zadań medycyny pracy, finansowanych

przez Samorząd Województwa zwiększono o planowany wskaźnik inflacji 2,8Vo i 2,60/o w

latach 2022 i 2023.

Prognozę przychodów ze świadczeń finansowanych przezNFZ zwiększono na rok

2022 i 2023 o planowane w tych latach wskaźniki wzrostu PKB tj. 4,3o/o i 3,7o/o.

Zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach (rok do roku)

wyniesie ok.:

,/ 2021 rok 500,187 zł
,/ 2022 rok 211,400 zN

,/ 2023 rok 239,528 zł

Kwoty kosztów ujęte w prognozie stanowią koszty związane z realizaĄą umów

z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. Poziom kosztów wg. rodzaju założono

zgodnie z Planem finansowym na rok 2021, W latach 2022 i 2023 zaplanowano wzrost

kosztów na poziomie prognozowanych wskaźników inflacji. W zakresie wynagrodzeń

iubezpieczeń społecznych prognoza w latach 2022i2023zakładawzrost o4,4Yoi3,8o/o
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Planowany wzrost krsztow rodzajowych w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie

./ 2021 rok 448.5OO zł
,/ 2022 rak 231.978 ż
,/ 2023 rok 224.727 zł

TABELA PoDSUMoVU.tĄcł WYNIKI o CTY IYrUACJI EKoNoMIczNo-FINANSovEJ _
PRoGNozA NA LATA 2021-202
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TABELA P JI lTo§r oGoŁEM Z^LATA2020-20ż3

\Vskaźnik zyskowności netto (o.) J .) .) 3

Wskaźnik zyskowności działalnc ici

operacyjnej (%)
_] .) _) .)

\{'skaźnik zJ,skowność aktl-wów 'o,,/. 
l _) _) .) .)

\\'skaźnik bieżącej p łvnno ś ci 8 B B B

\\'skaźntk szybkiej płynności 1,3 I3 I3 73

\\'skaźnik fotacii należności (w
dniaclr)

_) :) _] _)

Wskaźnik rotacji zobowiązań (rł,

dniach)
7 1 7 7

\\Iskaźnik zadłlżenia ak§,wórv (" 
")

.) _) _) .)

\\/s kaźnik rłrp ł acalno ś ci 0 0 0 0
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lv. lnformacia o istotnvch zdarzeniach maiacvch wpłvw na svtuaci9 ekonomiczno-

finansowa

W obecnych warunkach prognozowanie sytuacjijednostki w okresie 3 lat obarczone
jest duŹym ryzykiem błędu, podobnie jak sytuacji makroekonomicznej.
bgraniczónia zńązane ze społeczną kwarantanną i spadek aktYwnoŚci
góspodarczej może mieć większy niż założono wpływ na sytuację finansową
jednostki w najblizszych latach.

Zakładamy dalszą realizację usług na rzecz pacjentów podlegających
powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym nie nastąPi istotna
'zmiana 

struktury organizacyjnej jednostki, Przychody z NFZ stanowĘ ok, 32%
przychodów ze Śprzódaży iskutkifinansowe ich braku (lub zmniejszenia) byłyby dla
jednostki bardzo niekorzystne.

Zakładamy dalsze finansowanie przez płatnika publicznego podwyzek dla
pielęgniarók. Brak finansowania spowodowałby stratę jednostki w wysokoŚci 300

tys. zł rocznie.

Wzrost minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych oraz obowiązek

przystąpienia do PPK powoduje dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń w kolejnych

latach.

Braki kadry medycznej mogą spowodować brak możliwości wypracowania

kontraktu NFZ mimo przywrócenia planowanych przyjęć pacjentów.
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