R APORT
O SYTU ACJI EKONOMICZNO - FIN ANSOW EJ

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy
ZA ROK OBROTOWY 2020

Wstęp
Na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
2021.711 t.j.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji
ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017.832)
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy (zwanego dalej
Regionalnym Centrum) składa niniejszym raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Regionalnego
Centrum w roku obrotowym 2020.

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Adres, NIP, REGON, KRS:
Adres - ul. Ks. R. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz;
NIP 5542231201;
REGON 000293670;
KRS 0000007227;
Nr w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 000000018656.

Forma prawna.
Regionalne Centrum jest:
- podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2021 r. poz.711 t.j.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia;
- jednostką organizacyjną publicznej służby krwi w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
publicznej służbie krwi (Dz.U. 2020 r. poz.1777 t.j.).
Podstawa prawna działania:


statut Regionalnego Centrum określony zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca
2017r. (Dz. Urz. M.Z. z 2017 r., poz.30, zm. 2018 r. poz.89, zm.2020 r. poz.72);



ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2021 poz.711 t.j.) o działalności leczniczej wraz z
aktami wykonawczymi do niej;



ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U.2020 poz.11777 t.j.) wraz z
aktami wykonawczymi do niej;



ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów (Dz.U.2020 poz.2134 t.j.).
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II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok
Ocena sytuacji ekonomicznej spzoz została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy
wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.
Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny
przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w
rozporządzeniu.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazuje zysk bilansowy netto w kwocie
5.691.079,16zł.
Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31
grudnia 2020 r. w tym bilans Regionalnego Centrum zamyka się po stronie aktywów i pasywów taką
samą kwotą 82.791.565,81 zł.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – 2020 rok
Grupa
1. Wskaźniki
zyskowności

Wartość wskaźnika
2020

Ocena

1) wskaźnik zyskowności netto (%)

13,63%

5

2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)

11,52%

5

3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)

7,11%

5

Wskaźniki

1. Razem
2. Wskaźniki
płynności

1) wskaźnik bieżącej płynności

33,46

10

2) wskaźnik szybkiej płynności

28,89

10

2. Razem
3. Wskaźniki
efektywności

20

1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)

99

0

2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)

8

7
3. Razem

4. Wskaźniki
zadłużenia

15

1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)
2) wskaźnik wypłacalności

7

6,75%

10

0,07

10

4. Razem

20

Łączna wartość punktów

62

Maksymalna wartość punktów

70
Udział procentowy

88,6%

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r. przy
zastosowaniu metody punktowej uzyskano 62 punkty (70 możliwych do uzyskania) co stanowi 88,6%
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maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.
Świadczy to o stabilności ekonomiczno-finansowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz zdolności do terminowego regulowania zobowiązań.
Wskaźniki zyskowności (%) – określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem
ekonomiczną efektywność działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują o racjonalnym
gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty. Wskaźniki zyskowności wyniosły łącznie 15
pkt. – możliwe do uzyskania 15 pkt., co stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do
uzyskania, w tym:


Wskaźnik zyskowności netto (%), który określa efektywność gospodarki finansowej w
odniesieniu do relacji przychody ogółem – koszty ogółem wyniósł 5, możliwy do uzyskania 5.
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%), gdzie uwzględniana jest działalność
podstawowa oraz pozostała działalność operacyjna wyniósł 5, możliwy do uzyskania 5.



Wskaźnik zyskowności aktywów (%), który informuje o wielkości zysku na jednostkę
zaangażowanych w jednostce aktywów wyniósł 5, możliwy do uzyskania 5.

Regionalne Centrum wypracowany zysk przeznacza się na cele statutowe jednostki.
Wskaźniki płynności – określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych
zobowiązań krótkoterminowych i wyniosły łącznie 20 pkt – możliwe do uzyskania 25 pkt., co stanowi
80 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
Wskaźniki efektywności – obejmują wskaźnik rotacji należności i wskaźnik rotacji zobowiązań w
dniach i wyniosły łącznie 7 pkt., co stanowi 70%, maksymalnej liczby punktów możliwych do
uzyskania, w tym:


Wskaźnik rotacji należności (w dniach) – określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na
uzyskanie należności za świadczone usługi. Ściągalność należności kształtuje się w przedziale
powyżej 90 dni i w związku z tym osiągnięto wynik 0 pkt. Należy jednak zauważyć, że stan
należności znacznie zmniejszył się w porównaniu z rokiem ubiegłym ze 110 dni do 99 dni.
Regionalne Centrum w przeważającej części świadczy usługi na rzecz szpitali. Systematycznie
monitorujemy stan należności od szpitali za dostarczoną krew i jej składniki. Wezwania do
zapłaty nie zawsze mobilizują dłużników do terminowego regulowania należności.
Uwarunkowania systemowe oraz panująca epidemia sprzyjają do zadłużania się. Krew
jednostka musi wydać niezależnie czy szpital jest zadłużony czy nie. W przypadkach, aby nie
dopuścić do przeterminowania należności roszczenia kierujemy do Sądu w celu uzyskania
prawomocnego nakazu zapłaty. Dłużnicy powołują się na wdrażanie programów
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restrukturyzacyjnych, w ramach których zamierzają skutecznie poprawić płynność finansową.


Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) – określa okres jaki jest potrzebny jednostce do
spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Regionalne Centrum nie ma trudności w
regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. Wskaźnik kształtuje się w przedziale do 60 dni i
uzyskano 7 pkt., co stanowi 100 % możliwych do uzyskania.

Wskaźniki zadłużenia – obejmują wskaźnik zadłużenia aktywów i wskaźnik wypłacalności. Łączna
wartość punktowa wyniosła 20 pkt. na 20 punktów możliwych do uzyskania, w tym:


Wskaźnik zadłużenia aktywów, który informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami
obcymi wyniósł 7% i uzyskano maksymalną liczbę 10 punktów.



Wskaźnik wypłacalności określający wielkość funduszy obcych przypadających na jednostkę
funduszu własnego ukształtował się w przedziale 0,00-0,50 i uzyskano maksymalną liczbę 10
punktów.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe.
Opis przyjętych założeń
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2021-2023 rok została
opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Regionalne Centrum pokrywa z
posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W
prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono osiągnięcie
dodatniego wyniku finansowego.
Prognoza sprawozdania finansowego na lata 2021 - 2023 sporządzona została w istotnych aspektach
zgodnie z określonymi w przepisach prawa zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły,
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Prognoza jest zgodna co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawia
możliwie rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla prognozy rentowności oraz wyniku
finansowego działalności na lata 2021 – 2023. Prognoza jest spójna z historycznymi wynikami
działalności Regionalnego Centrum oraz zgodna z sytuacją zewnętrzną i wewnętrzną.

Wskaźniki makroekonomiczne
Przy opracowaniu raportu uwzględniono ustalenia z Wieloletniego Planu Finansowego
Państwa na lata 2021-2024 przyjętego przez Radę Ministrów dnia 30 kwietnia 2021 roku.
W 2020 r. realny PKB zmniejszył się o 2,7%. Prognozuje się tempo wzrostu realnego PKB w 2021 roku
na poziomie 3,8%, a w 2022 wzrost o 4,3%. W latach 2023-2024 oczekuje się realnego wzrostu PKB
na poziomie 3,7% oraz 3,5%.
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Po trzech latach niskiej inflacji w roku 2020 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął
3,4%. Prognozuje się że średnioroczny wskaźnik inflacji w 2021 roku powinien znajdować się na
poziomie 3,1% , a w następnych latach będzie się zbliżać do celu inflacyjnego 2,5%.
Przewiduję się, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB wzrośnie w
2021 r. do 60%, natomiast w latach kolejnych będzie się stosunkowo obniżać do poziomu 57,9 % na
koniec 2024 roku.
W 2021 r. oczekuje się wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,2% , a w
2022 r. o 6,4%. W kolejnych 2 latach tempo to będzie spadać – w 2023 r. wynagrodzenia mają
wzrosnąć o 5,8%, natomiast w 2024 r. o 5,3%. Realny wzrost wynagrodzeń osiągnie maksimum w
2022 r. na poziomie 3,5%, by w horyzoncie prognozy stopniowo obniżyć się do 2,8%.
Działalności państwa ujętej w obszarze funkcji 20. Zdrowie został przypisany cel: zwiększenie
bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.
Stopień osiągnięcia celu funkcji będzie monitorowany jednocześnie za pomocą miernika:
-liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.), będzie
kształtować się w latach 2021-2024 na poziomie 1.100.000 szt. w każdym roku.

Prognoza przychodów
Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest WPFP oraz plan finansowy jednostki
na 2021 r. Do prognozy przychodów na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń
ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe zakresy działalności.
Prognoza przychodów z tytułu dostaw krwi i jej składników na rok 2021 została sporządzona w
oparciu o planowane wykonanie oraz wysokość opłaty ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne
publicznej służby krwi, obowiązujących w bieżącym roku kalendarzowym.
W prognozach przychodów na rok 2022 wysokość opłaty podwyższono o prognozowany wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 2021 , który zgodnie z art. Ustawy o
publicznej służbie krwi powinien być uwzględniony przy określeniu wysokości opłaty za krew i jej
składniki. Prognoza przychodów została oszacowane przy założeniu dalszej sprzedaży nadwyżek
osocza do wytwórni farmaceutycznych.
Prognoza kosztów
Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z
pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, ich przechowywaniem i wydawaniem oraz z
realizacją pozostałych zadań wynikający z ustawy o publicznej służbie krwi oraz koszty związane z
pozostałymi przychodami. Koszty materiałów i usług ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki
związane z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, przechowywaniem i wydawaniem do
lecznictwa. Oszacowano je na podstawie danych z 2020 roku przy założeniu wzrostu cen na
nabywane materiały i usługi.
Koszty wynagrodzeń ustalono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.
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W prognozach uwzględniono również plany inwestycyjne na lata 2021-2023 tj. zakup sprzętu
medycznego (m.in. cytometr przepływowy, separator komórkowy) finansowane ze środków
własnych oraz finansowanie i dofinansowanie nakładów na inwestycje Ministra Zdrowia niezbędnych
do realizacji zadań określonych w/w ustawie oraz realizacją przez jednostkę programów zdrowotnych
z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Wdrożenie w kolejnych latach programu e-krew będzie wymagało większych nakładów finansowych
na wymianę sprzętu komputerowego.
Wynikająca ze wskaźników „nadpłynność” pozwala planować wydatki inwestycyjne w najbliższych
latach. Wybudowanie nowych budynków w oddziałach terenowych w Brodnicy, w Inowrocławiu i w
Grudziądzu, oraz rozbudowa budynku Regionalnego Centrum w Bydgoszczy przełożą się w latach
następnych na poprawę warunków lokalowych dla krwiodawców i pracowników.
Zestawienie wyników oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Grupa

Wskaźniki

1)wskaźnik zyskowności netto (%)
2) wskaźnik zyskowności
1. Wskaźniki
działalności operacyjnej (%)
zyskowności
3) wskaźnik zyskowności aktywów
(%)

2. Wskaźniki 1) wskaźnik bieżącej płynności
płynności
2) wskaźnik szybkiej płynności

1) wskaźnik rotacji należności (w
3. Wskaźniki dniach)
efektywności 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w
dniach)

Wartość
wskaźnika 2020

Ocena

Wartość
wskaźnika 2021

Ocena

Wartość
wskaźnika 2022

Ocena

Wartość
wskaźnika 2023

Ocena

13,63%

5

10,36%

5

5,84%

5

4,53%

5

11,52%

5

9,33%

5

4,36%

4

2,91%

3

7,11%

5

5,01%

5

2,73%

4

2,09%

4

1. Razem:

15

1. Razem:

15

1. Razem:

13

1. Razem:

12

33,46

10

18,71

10

19,58

10

17,05

10

28,89

10

16,22

10

16,76

10

14,17

10

2. Razem:

20

2. Razem:

20

2. Razem:

20

2. Razem:

20

99

0

93

0

104

0

96

0

8

7

15

7

20

7

18

7

7

3. Razem:

7

3. Razem:

7

3. Razem:

7

10

7,02%

10

6,92%

10

3. Razem:
1) wskaźnik zadłużenia aktywów
4. Wskaźniki (%)
zadłużenia
2) wskaźnik wypłacalności

Łączna wartość punktów

6,75%

10

7,36%

0,07

10

0,08

10

0,08

10

0,08

10

4. Razem:

20

4. Razem:

20

4. Razem:

20

4. Razem:

20

62

62

60

59
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Wykres 1 – Wartość punktów w latach 2020 – 2023
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2
0
1. Wskaźniki zyskowności

2. Wskaźniki płynności

3. Wskaźniki efektywności

4. Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki określone na lata 2021 – 2023 wykazują również stabilność ekonomiczno-finansową
jednostki.
Szczegółowe zasady wyliczenia wartości stanowią załączniki do niniejszej analizy.

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomicznofinansową
Zagrożenia dla osiągnięcia prognozowanych wskaźników:
1. Wpływ wirusa SARS-COV2 i zachorowania na COVID-19 na sytuację Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy:
- zmniejszenie przychodów – zmiana zakresu udzielanych świadczeń w szpitalach (przełożenie
części planowanych zabiegów) co może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na składniki
krwi,
- wzrost niespłaconych w terminie należności przez podmioty lecznicze ze sprzedaży krwi i jej
składników,
- mniejsza liczba krwiodawców w okresie pandemii,
- wzrost kosztów funkcjonowania w związku z sytuacją epidemiologiczną m.in. zwiększone zużycie
środków ochrony osobistej i dezynfekcji celem zabezpieczenia pracowników i krwiodawców przed
zakażeniem;
2. Brak umów na sprzedaż nadwyżek osocza do wytwórni farmaceutycznych – niepewność co do
warunków finansowania na jakich jednostka będzie przekazywać osocze w latach następnych;
3. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia winno być z uwzględnieniem publicznej służby krwi;
4. Brak realnego wzrostu opłat za krew i jej składniki może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie
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krwiodawstwa;
5. Wprowadzenie regulacji płacowych bez zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel,
a) utrzymanie dodatkowych środków finansowych dla pielęgniarek,
b) podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego iloczyn kwoty bazowej
i współczynnika określonego w załączniku do ustawy.
c) podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego innym grupom zawodowym.

V. Podsumowanie
Przedstawiona analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wskazuje prawidłowe funkcjonowanie jednostki
i utrzymanie stabilności finansowej. Wskaźniki ekonomiczne potwierdzają dobrą sytuację zarówno w
roku 2020 jak i w planowanym okresie 2021-2023. Posiadane środki finansowe przeznaczane są na
inwestycje oraz stanowią zabezpieczenie m.in. na bieżące regulowanie zobowiązań.
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