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I. Wprowadzenie 

 

 

1. Podstawa prawna 

Art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 295) zobowiązuje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej do sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie do dnia 31 maja każdego roku. W związku z 

komunikatem Ministra Zdrowia w z dnia 07.05.2020 roku termin złożenia raportu w roku 

bieżącym został wydłużony do 31 lipca 2020 r. 

Zgodnie ze strukturą określoną w ustawie oraz wytycznymi podmiotu tworzącego (pismo 

DSP-ZSS-II.8023.29.2020 z dnia 20.05.2020 r. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w 

Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi) niniejszy raport składa się 

następujących elementów: 

• analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok 

• prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2020-2022 wraz z opisem 

założeń, 

• informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-

finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zarówno w roku 

bazowym, jak i w okresie prognozy, 

• podsumowania analizy i prognozy wraz z wnioskami. 

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

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 832). 

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

bazowym, jak i prognozowanych, przyporządkowano ocenę punktową.  
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2. Podmiot składający raport: 

 

Nazwa  Miejskie Centrum Medyczne „POLESIE” w Łodzi 

 

Siedziba  ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź 

 

Numery identyfikacyjne 

przedsiębiorcy 

NIP 727-24-08-670 

REGON 000316393 

KRS 0000139233 

 

Wpis do RPWDL 000000004449 

 

Przedmiot działalności organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań 

medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, 

których stan zdrowia tego wymaga, 

 

podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu 

zdrowia ludności przez organizowanie i prowadzenie 

działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, 

propagowanie zachowań prozdrowotnych, stałe podnoszenie 

jakości świadczonych usług oraz przestrzeganie praw 

pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach. 

 

Jednostki organizacyjne 

udzielające świadczeń 

1. Przychodnia „Skłodowskiej-Curie” w Łodzi, ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 15/17 

2. Przychodnia „Kasprzaka” w Łodzi, ul. Kasprzaka 27 

3. Przychodnia „Garnizonowa” w Łodzi, ul. Garnizonowa 

38 

4. Filia Przychodni przy ul. Garnizonowej 38 – 

„Srebrzyńska” w Łodzi, ul. Srebrzyńska 75 

5. Przychodnia „Wileńska” w Łodzi, ul. Wileńska 25 

6. Przychodnia „Olimpijska” w Łodzi, ul. Olimpijska 7a 

7. Przychodnia „Kusocińskiego” w Łodzi, ul. 

Kusocińskiego 140a 

8. Przychodnia „Maratońska” w Łodzi, ul. Maratońska 71 

9. Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci, Młodzieży i 

Dorosłych „Struga” w Łodzi, ul. Struga 86 

10. Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Łodzi, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 

11. Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Gdańska” w Łodzi, ul. 

Gdańska 83 

12. Zakład Radiodiagnostyki w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-

Curie 15/17 

13. Punkt Pobrań w Łodzi, ul. Batalionów Chłopskich 14 
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II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej MCM „Polesie” w Łodzi w 

2019 roku  

II.1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki 

Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 rok, dane 

źródłowe ze sprawozdania zaprezentowano w tabelach nr 1 (bilans) i nr 2 (rachunek 

zysków i strat) stanowiących załącznik do niniejszego raportu, dodatkowo w tabeli nr 5 

przedstawiono analizę struktury bilansu. 

Sprawozdanie zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wyraził 

opinię, iż: 

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na 

dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za 

rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;  

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz 

statutem Jednostki;  

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.  

 

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamyka się wynikiem 

finansowym w wysokości (-) 909 466,40 zł. Jest on niższy od wyniku roku poprzedniego 

(2018) o 1 248 992,90 zł. Analizę elementów tego sprawozdania przedstawiono w pkt. II.2. 

raportu. Szczegółowe badanie kondycji finansowej i przyczyn ujemnego wyniku 

finansowego (straty netto) oraz wskazanie działań zmierzających do poprawy tej sytuacji 

zostaną przedstawione w programie naprawczym. Fundusz zapasowy jednostki na dzień 

31.12.2019 r. ma wartość 2 071 512,12 zł, co umożliwia pokrycie straty przez zakład we 

własnym zakresie, tj. w sposób wynikający z przepisów art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o 

działalności leczniczej.  

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamyka suma bilansowa o wartości 

31 827 677,21 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w roku poprzednim (2018) o 

8 809 815,99zł.  

Na różnicę tę składają się: 

 

PO STRONIE AKTYWÓW 

 wzrost aktywów trwałych o 10 044 132,87 zł [nieodpłatne przekazanie gruntów 

przez podmiot tworzący: (+) 10 100 tys., rozliczenie inwestycji: (+) 585 tys., 

amortyzacja: (-) 1 296 tys., zakup środków trwałych: (+) 1 250 tys. zł], 
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 spadek aktywów obrotowych o 1 234 316,88 zł [zmniejszenie należności 

krótkoterminowych (-) 100 tys., zmniejszenie stanu środków pieniężnych (-) 1 030 

tys., zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych (-)   100 tys.] 

 

 

PO STRONIE PASYWÓW 

 wzrost funduszu własnego o 9 200 429,60 zł [zwiększenie funduszu 

założycielskiego o wartość otrzymanego nieodpłatnie gruntu (+) 10 100 tys., strata 

(-) 900 tys.], 

 zmniejszenie stanu zobowiązań i rezerw o (-) 390 613,61 zł [zmniejszenie stanu 

rezerw (-) 25 tys., zmniejszenie stanu zobowiązań długoterminowych w związku z 

terminową spłatą pożyczki z WFOŚiGW (-) 324 tys., zmniejszenie stanu 

zobowiązań krótkoterminowych (-) 94 tys., zwiększenie stanu rozliczeń 

międzyokresowych z tytułu pozyskania środków na inwestycje przewyższających 

wartość zamortyzowanych w minionym roku aktywów finansowanych środkami 

zewnętrznymi (+) 53 tys.]. 

 

II.2. Przychody i koszty   

Struktura przychodów MCM „Polesie” w Łodzi w 2019 roku 

źródło przychodów kwota w zł 

I. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  

1. Podstawowa opieka zdrowotna 15 761 105,14 

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 948 022,22 

3. Rehabilitacja  294 199,20 

4. Leczenie stomatologiczne 710 177,31 

RAZEM poz. I (NFZ) 17 713 503,87 

II. Pozostała działalność podstawowa 

1. Dotacje na programy zdrowotne i profilaktyczne  1 174 529,70 

2. Wynajem pomieszczeń 460 347,92 

3. Pozostała sprzedaż 600 600,04 

RAZEM poz. II 2 235 477,66 

III. Pozostałe przychody  

1. pozostałe przychody operacyjne 525 661,65 

w tym: równowartość amortyzacji aktywów trwałych 

sfinansowanych dotacjami 

508 018,13 

2. przychody finansowe (odsetki) 89 724,25 

RAZEM poz. III 615 385,59 

RAZEM PRZYCHODY 20 564 367,43 

 

Największe przychody jednostki wynikają z umów zawartych z Łódzkim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonywanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Przychód ten stanowi 86,14% wszystkich uzyskanych środków w minionym 

roku.  

Pozostałe przychody jednostki stanowią: 
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 działalność lecznicza finansowana z innych źródeł, w tym: programy zdrowotne i 

profilaktyczne (5,71% łącznych przychodów) oraz usługi komercyjne (2,92%),  

 przychody księgowane równolegle do amortyzacji majątku sfinansowanego 

dotacjami i otrzymanego nieodpłatnie lub w nieodpłatne użytkowanie (2,47%)  

 pozostałe przychody i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

(2,76%). 

W ramach umów z NFZ główny przychód ze świadczeń stanowi kontrakt na podstawową 

opiekę zdrowotną (88,98% przychodów z NFZ i 76,64% przychodów ogółem).  

Szczegółową strukturę przychodów zobrazowano na wykresie. 

 

W stosunku do 2019 roku łączne przychody jednostki wzrosły o 985 930,14 zł, tj. o 

5,04%, wzrost ten dotyczył w głównej mierze przychodów z NFZ w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej. W pozostałych zakresach świadczeń dynamika wzrostu 

przychodów wynika wyłącznie z większego wykonania, ceny jednostkowe 

zakontraktowanych usług z NFZ pozostały bez zmian w porównaniu do roku 

poprzedniego, niektóre uległy nawet zmniejszeniu, co przedstawiono w poniższej tabeli:  

lp. zakres świadczeń stawka 2018 stawka 2019 
wzrost 

procentowy 

1 Leczenie stomatologiczne    

 Świadczenia ogólnostomatologiczne 0,90 0,90 0,00% 

 Świadczenia ogólnostomatologiczne 

dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. 0,90 

 

0,90 0,00% 

2 Rehabilitacja lecznicza    

 Lekarska ambulatoryjna opieka reh. 0,96 0,95 - 1,04% 

 Lekarska ambulatoryjna opieka reh. 0,96 0,96 0,00% 
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dla osób o znacznym st.niepełnospr. 

 Fizjoterapia ambulatoryjna 0,90 0,85 - 5,55% 

 Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób 

o znacznym st.niepełnospr. 
0,90 0,90 0,00% 

3 Ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna – świadczenia w 

zakresie: 

   

 otolaryngologii 0,89 0,89 0,00% 

 logopedii 0,89 0,89 0,00% 

 neurologii dziecięcej 1,00 1,00 0,00% 

 położnictwa i ginekologii 0,90 0,90 0,00% 

 chirurgii ogólnej 1,00 1,00 0,00% 

 ortopedii 1,00 1,00 0,00% 

 otolaryngologii 0,95 0,95 0,00% 

 

Struktura kosztów MCM „Polesie” w Łodzi w 2019 roku 

rodzaj kosztów kwota w zł udział % w 

kosztach 

Amortyzacja  1 296 576,56 6,04% 

Zużycie materiałów i energii 1 331 511,91 6,20% 
leki, opatrunki, szczepionki 75 437,38 0,35% 

odczynniki 116 622,13 0,54% 

sprzęt jednorazowy 63 672,41 0,30% 

pozostały sprzęt i materiały medyczne 50 565,89 0,24% 

materiały biurowe 96 915,98 0,45% 

pozostałe materiały 250 284,38 1,17% 

energia elektryczna 143 179,53 0,67% 

energia cieplna 491 742,67 2,28% 

woda 43 091,54 0,20% 

Usługi obce 3 238 538,73 15,08% 
zakup procedur medycznych 270 011,78 1,26% 

kontrakty i usługi stomatologiczne 100 497,43 0,47% 

pozostałe kontrakty medyczne 1 169 744,69 5,45% 

naprawa i konserwacja sprzętu medycznego 49 870,52 0,23% 

pozostałe naprawy, remonty, konserwacje  76 538,15 0,36% 

najem, dzierżawa 298 504,98 1,39% 

pozostałe usługi 1 273 371,18 5,92% 

Podatki i opłaty 162 037,36 0,75% 
podatek od nieruchomości 97 194,00 0,45% 

opłaty za odpady 36 002,40 0,17% 

opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 28 840,96 0,13% 

Wynagrodzenia 12 620 544,22 58,78% 
wynagrodzenia z tyt. umów o pracę 12 135 156,81 56,52% 

pozostałe wynagrodzenia 485 387,41 2,26% 

Ubezpieczenia i inne świadczenia 2 437 850,15 11,35% 
składki ZUS 2 124 058,73 9,89% 

ZFŚS 241 361,48 1,12% 

szkolenia pracowników 34 790,00 0,16% 

pozostałe świadczenia 37 639,94 0,18% 

Pozostałe koszty rodzajowe 320 876,84 1,49% 
ubezpieczenia majątkowe i OC zakładu  56 456,42 0,26% 

pozostałe koszty 264 420,42 1,23% 

Pozostałe koszty operacyjne 31 470,33 0,15% 
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Koszty finansowe 30 113,73 0,14% 

RAZEM KOSZTY 21 469 519,83  

 

Największe koszty jednostki wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności - to koszty 

osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne 

i fundusz pracy, kontrakty medyczne, fundusz socjalny i inne świadczenia na rzecz 

pracowników), stanowiące 76,05% łącznych kosztów jednostki. 

Na pozostałe koszty składają się: 

 koszty utrzymania budynków i lokali, w których prowadzona jest działalność 

lecznicza (amortyzacja budynków, koszty zapewnienia energii, ogrzewania, 

bieżących remontów, sprzątania, utrzymania terenu wokół budynków, tj. zieleni 

czy ogrodzeń, podatku od nieruchomości oraz wynajmu) stanowiące ok.  12% 

łącznych kosztów jednostki;  

 zapewnienie materiałów i usług niezbędnych do realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym naprawy, serwisy i amortyzacja sprzętu medycznego to kolejne 

ok. 8%,  

 koszty obsługi administracyjnej (opłaty bankowe, sądowe, obsługa informatyczna, 

obowiązkowe audyty) ok. 4%. 

W porównaniu do 2018 roku łączne koszty działalności jednostki wzrosły o 2 231 860,04 

zł, tj. o 11,6%.  Wzrost poszczególnych grup kosztów przedstawiono na wykresie. 

  

Największy nominalny wzrost wystąpił w kategorii Usługi obce (+1 205 tys. zł), w tej 

pozycji pojawiły się kontrakty lekarskie (lekarze podstawowej opieki zdrowotnej) w 

związku z realizowanym rozwojem jednostki, oraz usługi diagnostyczne świadczone przez 
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zewnętrzne laboratorium – przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów materiałowych 

(zużycie materiałów w laboratorium: odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku). Duży 

wzrost kosztów usług to także uzupełnienie formalnych niedociągnięć zdiagnozowanych w 

jednostce, związanych m.in. z wdrożeniem nowych przepisów w zakresie RODO, procedur 

ISO – rzutujących na parametry oceny ofert przez NFZ, warunków pracy i funkcjonowania 

jednostki (BHP).   

Ze względu na ustawowe regulacje płacowe wyraźne zwiększenie dotyczy także kosztów 

Wynagrodzeń (+ 711 tys. zł). Regulacje te dotyczyły zarówno wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia od stycznia 2019 roku, jak i wynagrodzeń pracowników medycznych w 

związku z podniesieniem bazowej kwoty stanowiącej ich wynagrodzenie zasadnicze.  

II.3. Zobowiązania i należności 

Bilansowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (B), tj. kapitały obce w strukturze 

pasywów jednostki na dzień bilansowy 31.12.2019 r. wynoszą 10 985 870,12 zł i w 

porównaniu do roku poprzedniego są mniejsze o (-) 390 613,61 zł. Składają się na nie: 

 (I) rezerwy na zobowiązania     498 448,00 zł (spadek ↓ o 25 268 zł) 

 (II) zobowiązania długoterminowe     892 565,88 zł (spadek ↓ o 324 539,16zł) 

 (III) zobowiązania krótkoterminowe 1 593 055,91 zł (spadek ↓ o 93 788,32 zł) 

 (IV) rozliczenia międzyokresowe  8 001 800,33 zł (wzrost ↑ o 52 981,87 zł) 

Zobowiązania długoterminowe stanowią w całości zobowiązania z tytułu kredytów i 

pożyczek, tj. spłacana zgodnie z harmonogramem pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację 4 budynków 

przychodni. 

W zakresie zobowiązań krótkoterminowych największe pozycje stanowią: 

 zobowiązania publiczno-prawne:  530 943,40 zł   

(składki ZUS i podatek PIT od wynagrodzeń wypłaconych w XI i XII 2019) 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług:  519 601,00 zł  

 kredyty i pożyczki    324 599,16 zł 

(przypadająca do spłaty w 2020 r. część pożyczki z WFOŚiGW). 

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji za IV kwartał 2019 roku nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. 

Należności bilansowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 526 754,23 zł, stanowią je 

wyłącznie należności krótkoterminowe. W porównaniu do stanu na koniec poprzedniego 

roku ich wartość należności zmniejszyła się ↓ o 108 116,98 zł. Największa pozycja to 

należności z tytułu dostaw i usług (97,12%). 

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV 

kwartał 2019 roku prezentuje należności wymagalne jednostki, które na dzień 31.12.2019 

r. wyniosły 105 309,03 zł, z czego 94 058,19 zł to kwota odpisu aktualizującego. 
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II.4. Inwestycje 

W 2019 roku jednostka dokonała zwiększenia wartości aktywów trwałych w związku z: 

 nieodpłatnym przekazaniem gruntu przez podmiot tworzący o wartości 

10 098 866,00 zł (wzrost wartości aktywów trwałych o 35,37%), 

 poniesionymi nakładami inwestycyjnymi o wartości 1 250 884,38 zł (4,38% 

wartości aktywów trwałych na dzień 01.01.2019 r. oraz 96,48% rocznej 

amortyzacji majątku), w tym dotacja podmiotu tworzącego w kwocie 561 000 zł. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

1. zakup sprzętu medycznego:   448 319,40 zł 

2. zakup sprzętu informatycznego:  178 284,68 zł  

3. modernizację obiektów:   609 541,04 zł  

4. zakup licencji i oprogramowania:   14 739,26 zł 

II.5. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe 

2019 rok 
wartość 

wskaźnika 

ocena 

punktowa 

I. Wskaźniki zyskowności RAZEM 0 

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

ogółem -4,42% 0 

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z 

działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + 

pozostałe przychody operacyjne) -4,71% 0 

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

aktywów -3,32% 0 

II. Wskaźniki płynności   20 

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 3,25 10 

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 3,25 10 

III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami 

pieniężnymi 
 

10 

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności z 

tytułu dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży 28 3 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań 

z tyt. dostaw i usług * 365/przychody netto ze sprzedaży 8 7 

IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki  20 

1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob. długoterminowe + zob. 

krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem 9% 10 
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2) wskaźnik wypłacalności = (zob. długoterminowe + zob. 

krótkoterminowe + rezerwy)*100%/kapitał własny 0,14 10 

OCENA ŁĄCZNA (PKT)  50 

 

II.6. Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową w 2019 r. 

Podniesienie wartości jednostki w związku z przekazaniem w nieodpłatne 

użytkowanie gruntów  

W listopadzie 2019 roku Urząd Miasta Łodzi przekazał w nieodpłatne użytkowanie na 

rzecz MCM Polesie grunty pod zabudowaniami użytkowanymi przez jednostkę o łącznej 

wartości 10 098 866,00 zł. Wartość przekazanych gruntów zwiększyła aktywa trwałe 

jednostki, jak również fundusz założycielski (kapitał własny), podnosząc wartość jednostki 

i udział własnych źródeł finansowania majątku, a tym samym poprawiając wartości 

wskaźników zadłużenia. Na kwotę tę składają się: 

1. działka nr 239/1 (ul. Gdańska 83) o wartości 1 648 528,00 zł 

2. działka nr 3 (ul. Struga 86) o wartości 3 996 388,00 zł 

3. działka nr 310/49 (ul. Maratońska 71) o wartości 1 042 300,00 zł 

4. działka nr 45/11 (ul. Skłodowskiej-Curie) o wartości 1 239 268,00 zł 

5. działka nr 64/67 (ul. Kusocińskiego) o wartości 1 290 800,00 

6. działka nr 64/68 (ul. Kusocińskiego) o wartości 73 500,00 zł 

7. działka nr 65/11 (ul. Kusocińskiego) o wartości 1 050,00 zł 

8. działka nr 89/5 (ul. Cmentarna 10a) o wartości 35 900,00 zł 

9. działka nr 89/6 (ul. Cmentarna 10a) o wartości 771 132,00 zł. 

Restrukturyzacja i rozwój jednostki 

Z dniem 28 czerwca zaprzestano wykonywania świadczeń zdrowotnych w postaci badań 

diagnostycznych w Poradni nr 31 w Łodzi przy ul. Skłodowskiej Curie. Przyczyną 

podjętych działań była nierentowność prowadzonej działalności ze względu na zbyt niskie 

zapotrzebowanie w porównaniu do ponoszonych kosztów stałych funkcjonowania 

jednostki. Począwszy od września 2019 roku badania laboratoryjne dla pacjentów MCM 

Polesie są wykonywane przez firmę zewnętrzną. Likwidacja własnego laboratorium 

analitycznego wpłynęła na strukturę kosztów, tj.  

 zmniejszenie kosztów materiałów zużywanych przez zlikwidowaną komórkę 

(odczynniki, próbówki itd.), 

 zmniejszenie kosztów pracy laboratorium (zwolniono 11 pracowników), 

 zwiększenie kosztów usług (ponoszono są koszty wyłącznie rzeczywiście 

wykonanych badań bez konieczności utrzymywania całej komórki organizacyjnej). 

W wyniku tego działania poprawiła się dostępność do świadczeń dla pacjentów przychodni 

MCM Polesie. Punkty pobrań materiału do badań funkcjonują teraz przy każdej 

przychodni POZ w godzinach od 7.00 do 10.00 oraz przy ul. Batalionów Chłopskich w 
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godzinach od 7.00 do 18.00. Wcześniej pacjenci byli zmuszeni do korzystania z 

laboratorium bezpośrednio w lokalizacji przy ul. Skłodowskiej-Curie. 

 

Począwszy od 1 grudnia zaprzestano udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni 

nr 32 w Łodzi przy ulicy Cmentarnej 10a, ze względu na nierentowność placówki, 

również stan techniczny budynku wymagający nakładów inwestycyjnych nieadekwatnych 

do uzyskiwanych efektów ekonomicznych oraz braki kadrowe (lekarze). Budynek 

przychodni jest obecnie częściowo wynajmowany. Pacjenci tej placówki częściowo 

przenieśli swoje deklaracje do innych przychodni. W wyniku restrukturyzacji nie 

zwolniono pracowników, większość umów wygasła, pozostałych pracowników 

przeniesiono do innych placówek. 

 

W 2019 roku zatrudniono kilkunastu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu 

poprawy dostępności dla dotychczasowych pacjentów oraz pozyskania nowych. 

Uruchomiono także 3 nowe punkty opieki pediatrycznej oraz usługi specjalistyczne: 

diabetologiczne, kardiologiczne i endokrynologiczne. Zakupiono dodatkowy sprzęt 

medyczny do badań diagnostycznych, tj. dwa aparaty USG oraz aparat do badania echa 

serca. Działania te w pierwszej kolejności wiązały się z koniecznością poniesienia 

nakładów, efekty ekonomiczne podjętych przedsięwzięć będą pojawiały się stopniowo w 

kolejnych latach.  

Korekta wynagrodzeń pracowników 

W związku z nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych od lipca 2019 r. wzrosła kwota bazowa minimalnego wynagrodzenia 

wskazanych grup pracowników ochrony zdrowia z 3 900 zł do 4 200,00 zł. Z regulacji tej 

wynikł obowiązek podniesienia wynagrodzeń tych pracowników, których wynagrodzenie 

było niższe. Niestety w jednostce nie wdrożono przepisów ww. ustawy w 2017 roku, 

zatem w czerwcu 2019 roku dokonano wyrównania wynagrodzeń za okres od lipca 2017 

roku do czerwca 2019 roku. Łączna wartość wypłaconych zaległych wynagrodzeń i 

należnych od nich składek ZUS wyniosła 229 773,07 zł, ponadto wypłacono także odsetki 

od zaległych wynagrodzeń w kwocie 11 003,22 zł. Przeciętne miesięczne koszty 

wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w jednostce wzrosły z 865 tys. zł w I kwartale do 1 158 

tys. zł w IV kwartale.  

Skorygowano także sposób rozliczania tzw. środków podwyżkowych na wynagrodzenia 

pielęgniarek przekazywanych przez NFZ w ramach kontaktu. Zgodnie z zarządzeniem 

Prezesa NFZ całość otrzymywanych środków jest rozdysponowana między uprawniony 

personel, tymczasem wcześniej część pieniędzy pozostawała jako zwiększenie zysku 

jednostki.  

Inne zdarzenia 
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Należy także wskazać na poniesione koszty uzupełnienia formalnych niedociągnięć w 

jednostce, w tym uchybień natury prawnej, których skutki w postaci kar lub innych sankcji 

(np. utrata kontraktu z NFZ) mogły być znacznie bardziej dotkliwe w skutkach, tj.: 

wdrożenie procedur ISO i RODO, niezbędne szkolenia pracowników w tym zakresie, 

uzupełnienie brakujących procedur, szkoleń i przeglądów BHP, oznakowanie przychodni 

logo NFZ, uzupełnienie sprzętu medycznego według wymogów umów z NFZ, poprawa 

warunków informatycznych, w tym wydajności serwerów i programów. Koszty te 

wpłynęły na wynik roku 2019.  

 

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej MCM „Polesie w Łodzi 

na lata 2020-2022 

III. 1. Założenia prognozy 

Do projekcji wyniku finansowego na kolejne trzy lata przyjęto:  

 wartości wynikające ze skorygowane we wrześniu br. planu finansowego na 2020 

rok, 

 wskaźniki makroekonomiczne określone w „Założeniach do projektu budżetu 

państwa na 2021 rok” opublikowanych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2020 

r. – dla oszacowania wzrostu wartości w latach 2021 – 2022 (wskaźnik wzrostu cen 

i wynagrodzeń), 

oraz następujące założenia: 

rok przychody koszty 

2020 - przychody ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowane w ramach umów 

z NFZ przyjęto na poziomie 

wynikającym z zawartych umów, biorąc 

pod uwagę ich realną wysokość na 

podstawie wykonania za 8 miesięcy 2020 

roku 

- przychody z programów zdrowotnych i 

profilaktycznych przyjęto na poziomie 

założonych na 2020 rok dotacji 

- przychody z pozostałej działalności 

leczniczej (odpłatnej) oraz wynajmu 

przyjęto w oparciu o rzeczywiste ich 

wykonanie za 8 miesięcy 2020 roku 

- pozostałe przychody operacyjne 

oszacowano na podstawie zakładanego 

rozliczenia amortyzacji środków 

trwałych sfinansowanych dotacjami oraz 

wartości otrzymanych darowizn; 

- przychody finansowe przyjęto na 

poziomie uzyskanych przychodów za 8 

miesięcy biorąc pod uwagę znaczące 

obniżenie oprocentowania lokat i 

- koszty działalności operacyjnej 

oszacowano na poziomie 

odpowiadającym wykonaniu za 8 

miesięcy i zakładanym kosztom do końca 

roku - pod uwagę wzięto:  

 planowane nakłady na aktywa trwałe, 

 przeprowadzoną w br. redukcję 

zatrudnienia 

 zwiększone w porównaniu do 

poprzednich lat koszty zewnętrznych 

usług medycznych (w tym kontraktów 

lekarskich i zewnętrznych usług 

diagnostycznych laboratorium) 

 zwiększone zużycie materiałów 

zapewniających odpowiedni stan 

sanitarny i zabezpieczenie 

pracowników, 

 zmniejszone koszty zmienne 

świadczeń nieudzielonych w związku 

z pandemią 

- pozostałe koszty operacyjne – koszty 

ustalono na podstawie zrealizowanych 
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depozytów. wartości w roku ubiegłym i bieżącym 

- koszty finansowe – ustalono na 

podstawie harmonogramu spłat pożyczek 

2021 - przychody ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowane w ramach umów 

z NFZ  

wzrost planowanej wartości przychodów 

z NFZ na poziomie o ok. 5,5% wyższym 

w skali roku od zakładanego w 2020 

roku wynika w głównej mierze z 

przeliczenia wartości przychodów 

osiąganych w 2020 roku w miesiącach 

przed epidemią i w II półroczu, a także 

wzrostu finansowania świadczeń w 

zakresie POZ o 3% oraz zakładanych 

działań rozwojowych, które ze względu 

na epidemię zastały zahamowane w roku 

2020; 

- przychody z programów zdrowotnych i 

profilaktycznych przyjęto na poziomie 

wyższym o ponad 20% od planowanego 

w 2020 roku zakładając przeniesienie 

realizacji niewykonanych programów z 

powodu epidemii na kolejny rok; 

- przychody z pozostałej działalności 

leczniczej (odpłatnej) oraz wynajmu 

przyjęto na poziomie prawie dwukrotnie 

wyższym niż planowane w 2020 roku, co 

wynika z jednej strony ze znacznego 

spadku zainteresowania odpłatnymi 

usługami w czasie epidemii 

(skutkującego korektą pierwotnego planu 

2020 roku o 250 tys. zł), z drugiej: 

planowanym zwiększeniem sprzedaży 

usług na rzecz innych podmiotów 

leczniczych (badania diagnostyczne i 

obrazowe), a także rozwojem nowych 

zakresów tj. medycyna pracy, innych 

usług komercyjnych dla pacjentów oraz 

rewaloryzacją stosowanych cen i stawek; 

- pozostałe przychody operacyjne 

oszacowano na podstawie zakładanego 

rozliczenia amortyzacji środków 

trwałych sfinansowanych dotacjami 

- przychody finansowe przyjęto na 

poziomie planu 2020 roku. 

- koszty działalności operacyjnej  

przyjęto założenia na poziomie niższym 

od planowanego wykonania 2020 roku o 

ponad 3% w oparciu o:  

 planowane nakłady na aktywa trwałe 

(wzrost kosztów amortyzacji o ok. 

8%), 

 stan zatrudnienia na koniec sierpnia i 

planowane ruchy kadrowe do końca 

2020 roku (projekcja kosztów 

wynagrodzeń oraz pochodnych na 

podstawie rzeczywistych kosztów 

wynagrodzeń sierpnia 2020, z 

planowanym wzrostem ok. 3,5% 

zakładającym m.in. ustawowy 

obowiązek utworzenia PPK i wzrost 

minimalnego wynagrodzenia) 

 zwiększone w porównaniu do 

poprzednich lat koszty zewnętrznych 

usług medycznych (w tym kontraktów 

lekarskich i zewnętrznych usług 

diagnostycznych laboratorium oraz 

umów w obszarach nowej planowanej 

działalności), zakładające także wzrost 

cen o ok. 1,8%; 

 zmniejszenie ogólnego stanu zużycia 

materiałów (m.in. planowana 

racjonalizacja gospodarki 

materiałowej) i energii (skutek 

zmniejszenia bazy lokalowej), z 

założeniem wzrostu cen na poziomie 

ok. 1,8%; 

- pozostałe koszty operacyjne – koszty 

ustalono na podstawie zrealizowanych 

wartości w latach ubiegłych 

- koszty finansowe – ustalono na 

podstawie harmonogramu spłat pożyczek 

2022 - przychody ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowane w ramach umów 

z NFZ  

zakłada się wzrost planowanej wartości 

przychodów z NFZ na poziomie o ok. 

4% wyższym w skali roku od 

planowanego w 2021 roku; prognoza nie 

przekracza dynamiki wzrostu w latach 

ubiegłych (w 2019 r. przychody z NFZ 

- koszty działalności operacyjnej przyjęto 

założenia na poziomie wyższym od 

planowanego wykonania 2020 roku o 

niecałe 3% w oparciu o:  

 planowane nakłady na aktywa trwałe 

(wzrost kosztów amortyzacji o ok. 

7,5%), 

 planowany stan zatrudnienia i wzrost 

kosztów pracy o ok. 2,5% 
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wzrosły o 5%) i zakłada maksymalizację 

przychodów w zakontraktowanych 

zakresach, pozyskiwanie nowych 

pacjentów i nowych zakresów; 

- przychody z programów zdrowotnych i 

profilaktycznych przyjęto na poziomie o 

ok. 20% wyższym niż w 2021 roku, 

odzwierciedlającym wzrost w 2020 roku, 

a także nowe inicjatywy, w tym 

obszarze;  

- przychody z pozostałej działalności 

leczniczej (odpłatnej) oraz wynajmu 

przyjęto w oparciu o planowany rozwój 

jednostki i działania uruchomione w 

2021 roku wzrost na poziomie ok. 33%; 

- pozostałe przychody operacyjne 

oszacowano na podstawie zakładanego 

rozliczenia amortyzacji środków 

trwałych sfinansowanych dotacjami 

- przychody finansowe przyjęto na 

poziomie ok. 16% wyższym niż 

zakładane w roku 2021. 

 prognozowany wzrost cen materiałów 

i usług o ok 1,8% 

- pozostałe koszty operacyjne – koszty 

ustalono na podstawie zrealizowanych 

wartości w roku ubiegłych i bieżących 

- koszty finansowe – ustalono na 

podstawie harmonogramu spłat pożyczek 

 

Plan finansowy na 2020 rok po korekcie zakłada wydatki majątkowe na kwotę 

1 807 503,36 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

1) zakup aparatury i sprzętu medycznego – 50 tys. zł, 

2) zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji – 70 tys. zł, 

3) modernizacja przychodni nr 39 przy ul. Maratońskiej – 900 tys. zł  

4) przeniesienie pracowni RTG (przychodnia nr 39 przy ul. Maratońskiej) – 500 tys. zł 

5) modernizacja przychodni nr 34 przy ul. Garnizonowej – 250 tys. zł (w tym 150 tys. 

zł dotacji) 

6) zakup telewizorów do przychodni – 30 tys. zł 

7) zakup sprzętu do rehabilitacji – 7,5 tys. zł (z dotacji).  

Ze względu na pandemię koronawirusa większość zaplanowanych pierwotnie w 2020 r. 

zadań inwestycyjnych została niezrealizowana. W miarę możliwości finansowych 

jednostki przewiduje się ich wykonanie w latach 2021-2022, w projekcji bilansu założono 

wydatki na nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 700 - 750 tys. zł przy częściowym 

dofinansowaniu z dotacji podmiotu tworzącego. Obok działań modernizacyjnych w 

przychodniach nie zrealizowanych w roku bieżącym, planuje się m.in. kolejny etap 

informatyzacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego, dalszą modernizację przychodni.  

Nie uwzględniono ewentualnych zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. środki 

unijne, celowe fundusze, zakładając, że dla bilansu mają one skutek równoważny dla 

aktywów i pasywów oraz neutralny dla wyniku finansowego. Wartość środków, które 

mogą być ewentualnie pozyskane w 2021 i 2022 roku jest w czasie sporządzenia raportu 

nieznana. 
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Projekcja bilansu na lata 2020 – 2022 uwzględnia: 

 planowane inwestycje, widoczne w stanie środków trwałych oraz rozliczeń 

międzyokresowych przychodów w przypadku finansowania dotacją, 

 zmniejszenie stanu aktywów trwałych i kapitału własnego w związku z 

planowanym zdaniem nieruchomości przy ul. Gdańskiej 83 z dniem 31.12.2020 r., 

 amortyzację majątku, zgodnie z przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości, 

 rozliczenie dotacji majątkowych na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 

odpowiadającej amortyzacji, 

 terminową zapłatę zobowiązań i należności, w tym spłatę pożyczek, 

 częściowe pokrycie straty netto za 2020 rok przez podmiot tworzący. 

Na dzień sporządzenia raportu nie planuje się pozyskania środków finansowych z 

kredytów. 

Zakładany wynik roku 2020 to strata w kwocie (-) 2 519 tys. zł, w latach 2021 – 2022 w 

przypadku pomyślnej realizacji planów rozwojowych i naprawczych jednostki prognozuje 

się zmniejszenie straty poniżej poziomu kosztów amortyzacji oraz docelowo 

zbilansowanie przychodów i kosztów. 

Szczegółowe zamierzenia rozwojowe, restrukturyzacyjne i optymalizujące wykorzystanie 

posiadanych zasobów i możliwości oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową 

jednostki zostaną przedstawione w programie naprawczym.  

III.2. Kształtowanie się podstawowych kategorii ekonomicznych w okresie prognozy 

Kategoria 2020 rok 2021 rok 2022 rok 
 Suma bilansowa 28 455 149,15  26 399 301,61  26 064 301,61  
 Aktywa trwałe 24 798 649,15  22 812 801,61  22 322 801,61  
 Aktywa obrotowe 3 656 500,00  3 586 500,00  3 741 500,00  
 Kapitał własny 18 322 117,72 16 132 372,37 16 166 222,32 
 Rezerwy  400 000,00  400 000,00  400 000,00 
 Zobowiązania krótko i 

długoterminowe 2 089 249,23  1 985 147,04  
1 686 297,09  

 Przychody ze sprzedaży 19 299 769,63 20 885 000,00 22 000 000,00 
 Wynik finansowy -2 519 689,37 -648 861,00 33 849,95 

 

III.3. Prognozowane wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych 

Grupa Wskaźniki 

2020 2021 2022 

wart. 

wskaźnika 

ocena 

punkt 

wart. 

wskaźnika 

ocena 

punkt 

wart. 

wskaźnika 

ocena 

punkt 

Wskaźniki 

zyskowności 

1) wskaźnik zyskowności -12,32% 0 -3,02% 0 0,15% 3 

2) wskaźnik zyskowności 

działalności operacyjnej -12,38% 0 -3,07% 0 0,07% 3 

3) wskaźnik zyskowności aktywów -8,36% 0 -2,37% 0 0,13% 3 

  Razem  0  0  9 

Wskaźniki 

płynności 

1) wskaźnik bieżącej płynności 1,88 12 1,66 12 1,77 12 

2) wskaźnik szybkiej płynności 1,88 13 1,66 13 1,77 13 

  Razem  25  25  25 
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Wskaźniki 

efektywności 

1) wskaźnik rotacji należności w 

dniach 29 3 29 3 29 3 

2) wskaźnik rotacji zobowiązań w 
dniach 10 7 10 7 10 7 

  Razem  10  10  10 

Wskaźniki 

zadłużenia 

1) wskaźnik zadłużenia aktywów 9% 10 9% 10 8% 10 

2) wskaźnik wypłacalności 0,14 10 0,15 10 0,13 10 

  Razem  20  20  20 

Łączna wartość punktów  55  55  64 

 

III.4. Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową w 2020 

roku i latach kolejnych 

Wprowadzony w marcu stan epidemii w kraju sparaliżował funkcjonowanie lecznictwa 

otwartego i znacząco odbił się na sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. W MCM 

Polesie skutek ten objawia się w postaci: 

a. zmniejszenia przychodów:  

 wykonanie planu finansowego w zakresie podstawowej sprzedaży za I półrocze 

kształtuje się na poziomie 44,55%,  

 z tytułu najmu (użytkownicy, którzy musieli zawiesić działalność lub nie osiągali 

przychodów wystąpili o zmniejszenie czynszu) 

 w zakresie realizacji programów profilaktycznych, 

 odpłatnych szczepień i innych usług medycznych komercyjnych; 

 

b. zwiększenia kosztów: 

 organizacja świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym: zakup środków 

ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji, osłon i przyłbic 

 nakłady na organizację świadczeń zdalnych (telefony, komputery) 

 absencja pracowników. 

W kwietniu i maju wystawiono faktury za świadczenia poradni specjalistycznych (AOS) w 

wysokości 1/12 średniej miesięcznej wartości kontraktu przy wykonaniu w kwietniu na 

poziomie zerowym, w maju – na poziomie 53,89%. Do końca czerwca 2021 będzie czas na 

odrobienie niewykonanych punktów. 

Część kosztów poniesionych na zapewnienie ochrony indywidualnej pracownikom została 

pokryta z otrzymanych darowizn. 

Pandemia zablokowała także realizację zadań inwestycyjnych i rozwojowych, w tym 

planowanej w 2020 roku modernizacji trzech obiektów (przychodnia nr 33 przy ul. 

Kasprzaka, Przychodnia nr 34 przy ul. Garnizonowej, administracja zakładu przy ul. 

Struga). Zakłada się, że wykonanie tych zadań zostanie przesunięte na kolejne dwa lata. 

Głównym celem rozwojowym w kierunku zwiększenia przychodów jednostki i poprawy 

jej rentowności w 2020 roku były świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Zatrudniono nowych lekarzy, którzy mieli przyciągnąć kolejnych pacjentów do przychodni 

POZ, niestety w aktualnym stanie epidemiologicznym obserwuje się wyraźną stagnację w 
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zakresie liczby zadeklarowanych pacjentów. Poczynione nakłady wobec braku wyraźnego 

wzrostu przychodów przełożą się na wynik finansowy 2020 roku.  

W przypadku nasilenia pandemii w okresie jesiennym 2020 roku czy też wystąpienia 

kolejnych jej fal w następnym roku (latach) wpływ pandemii na sytuację ekonomiczno-

finansową jednostki będzie objawiał się podobnie, tj. należy się liczyć z dalszym 

wyhamowaniem rozwoju czy inwestycji, a także wysokim poziomem kosztów 

zabezpieczenia właściwego reżimu sanitarnego czy ograniczeniem przychodów. W razie 

wystąpienia ogniska zakażenia wirusem Sars-CoV-2 w placówce istnieje ryzyko poważnej 

utraty przychodów w momencie wyłączenia przychodni POZ z pracy. 

 

 

 

IV. Podsumowanie wyników analizy i prognozy 

IV.1. Zyskowność 

W roku bazowym (2019) wskaźniki zyskowności wynoszą kolejno: (-) 4,42%, (-) 4,71% i 

(-) 3,23% przyjmując wartości ujemne. Wynika to z wygenerowanej straty i skutkuje oceną 

zerową, zgodnie z punktacją określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W okresie 

prognozy wartość wskaźników w 2020 i 2021 roku nadal będzie ujemna, począwszy od 

2021 roku będzie się poprawiać. W 2022 roku dodatnie wskaźniki zyskowności pozwolą 

na uzyskanie w tym obszarze analizy 9 punktów. 

IV.2. Płynność finansowa  

W roku bazowym (2019) wskaźniki zyskowności wynoszą kolejno: 3,25 i 3,25, co 

wskazuje na występowanie tzw. nadpłynności finansowej. W praktyce oznacza to, iż 

bieżące środki pieniężne wystarczyłyby na trzykrotne pokrycie bieżących 

(krótkoterminowych) zobowiązań jednostki. W sytuacji wygenerowania straty i niepewnej 

sytuacji finansowej w 2020 roku nadwyżka gotówki stanowi stabilne zabezpieczenie 

jednostki w środki finansowe. W ocenie punktowej nadpłynność, czyli wartość 

wskaźników powyżej 3, oznacza 10 pkt.  W okresie prognozy wskaźniki odnotują spadek 

(1,88 w 2020 roku; 1,66 w 2021 roku i 1,77 w 2022 roku) ze względu na zaangażowanie 

środków pieniężnych w wydatki bieżące i majątkowe przy braku nadwyżki przychodów 

nad kosztami. Pozwoli to jednak na osiągnięcie maksymalnej oceny punktowej płynności, 

tj. 12 pkt za płynność bieżącą i 13 pkt za płynność szybką.  

IV.3. Efektywność zarządzania przepływami finansowymi 

Wartości wskaźników efektywności informują, iż w roku bazowym jednostka regulowała 

swoje zobowiązania średnio w ciągu 8 dni i ściągała należności w ciągu 28 dni. W całym 

okresie prognozy rotacja zobowiązań i należności pozostaje na porównywalnym poziomie, 

co pozostaje w ścisłej korelacji z płynnością finansową na bezpiecznym poziomie powyżej 
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1,5 pkt. Efektywność ta przejawia się także w braku zobowiązań wymagalnych. W obu 

wskaźnikach jednostka uzyskuje maksymalną ocenę, zarówno w roku bazowym, jak i w 

okresie prognozy (10 punktów). 

IV.4. Zadłużenie 

Wskaźniki zadłużenia wypadają korzystnie: zarówno roku bazowym, jak i w kolejnych 

trzech latach uzyskując maksymalną punktację (20 pkt).  Oznacza to stabilną i bezpieczną 

sytuację jednostki, brak ewentualnego zagrożenia prowadzenia działalności w razie 

roszczeń wierzycieli, a także możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania (w formie 

kredytu lub pożyczki) na rozwój i inwestycje. Pozytywny wpływ na kształtowanie się 

wskaźników ma zarówno stan aktywów jednostki (znacząco zwiększony w 2019 roku), jak 

i wartość kapitału własnego. 

 

IV.5. Struktura bilansu 

Dla oceny struktury bilansu dokonano pomiaru tzw. złotej i srebrnej reguły bilansowej, 

badających stopień finansowania aktywów trwałych „bezpiecznym” kapitałem, czyli 

kapitałem własnym. Pożądaną wartością wskaźników jest 1,00: aktywa trwałe = kapitał 

własny lub aktywa trwałe = (kapitał własny + zob. długoterminowe), jakkolwiek 

interpretując wyniki należy wziąć pod uwagę specyfikę jednostki. W przypadku spzozów 

znacząca część nakładów inwestycyjnych pochodzi ze środków zewnętrznych, 

uzyskiwanych bez ponoszenia kosztu kapitału, tj. ze źródeł bezzwrotnych, tj. dotacje 

podmiotu tworzącego czy fundusze UE. W takiej sytuacji w analizie stosuje się regułę 

bilansową skorygowaną o wartość rozliczeń międzyokresowych, tj. uzyskanych z 

bezzwrotnych źródeł środków pieniężnych lub darowizn na aktywa trwałe. 

W przypadku MCM Polesie struktura bilansu jest korzystna, tj. majątek trwały jest 

finansowany kapitałem własnym. Spadające wartości wskaźników w prognozie wynikają z 

ostrożnego szacowania nakładów inwestycyjnych, zmniejszającej się wartości kapitału 

własnego wskutek generowanych strat oraz malejących zobowiązań długoterminowych w 

związku ze spłatą pożyczki. 

2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 

1) Złota reguła bilansowa (ZRB): kapitał własny/aktywa trwałe 

0,83 0,74 0,71 0,72 

2) Srebrna reguła bilansowa (SRB): (kapitał własny + zob. długoterminowe)/aktywa trwałe 

0,87 0,76 0,72 0,72 

3) Skorygowana ZRB: (kapitał własny + rozliczenia międzyokresowe)/aktywa trwałe 

1,15 1,05 1,05 1,07 

4) Skorygowana SRB: (kapitał własny + zob. długoterminowe + rozliczenia 

międzyokresowe)/aktywa trwałe 

1,19 1,07 1,06 1,07 

 

IV.6. Struktura rachunku zysków i strat 


































































