The day afterSzpital jako spółka
Poznań, 12 grudnia 2012 roku
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W nowej rzeczywistości
W nowej rzeczywistości szpital – spółka bezwzględnie
powinien:
•
•
•
•

sprostać przepisom Kodeksu spółek handlowych,
poddać się rygorowi podatkowemu,
stworzyć przejrzystą politykę finansową i kadrową,
znaleźć balans między misyjnym i zarobkowym
charakterem.
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Szpital jako spółka prawa handlowego
Szpital posiadający status spółki kapitałowej wykazuje
następujące cechy:
• podlega prawom i obowiązkom wynikającym z Ksh,
• członkowie jego zarządu w określonych sytuacjach
solidarnie i osobiście odpowiadają wobec wierzycieli,
• władze spółki „korporacyjnie” odpowiadają przed
udziałowcami/akcjonariuszami,
• w
razie
postępowania
upadłościowego
odpowiedzialność członków organów trwa faktycznie do
jego zakończenia
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Podatki – kwestie nowe i sporne
Szpital jako spółka podlega reżimowi podatkowemu. W
związku z nowym statusem jednostki medycznej
pojawiają się wątpliwości, m.in. co do:
• kwestii nadwykonań w kontekście opodatkowania (np.
czy niezatwierdzone przez NFZ koszty stanowią koszty
uzyskania przychodu?),
• zagadnienia dotacji (podlega ona podatkowi od
przychodu?).
Inne problemowe sytuacje pojawiać się będą z czasem i
wymagać będą stosownej wykładni.
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Podatki - VAT

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „opieka
medyczna i szpitalna to taka opieka, której celem jest diagnoza,
leczenie i, gdy to możliwe, zwalczanie chorób lub anomalii
zdrowotnych”. Takie usługi nie podlegają podatkowi VAT, z
wyjątkami.
• W precedensowych sytuacjach, polskie sądy często wydają
sprzeczne orzeczenia; zgodnie z najmniej liberalnym
stanowiskiem, opodatkowaniu podlegać winny np.:
zabiegi medycyny estetycznej (zapewnienie wyłącznie
komfortu psychicznego), badania medycyny pracy (podstawa
decyzji o zatrudnieniu, a nie profilaktyka zdrowotna), badania
laboratoryjne (np. ustalenie grupy krwi), badanie kliniczne
produktów leczniczych (jako eksperyment badawczy).
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Wymagany poziom wskaźników
• szpital - spółka musi wykazywać odpowiednie wyniki
(tworzyć plany finansowe),
• szpital - spółka ma dostęp do kredytu bankowego; ale
decyzje o przyznaniu mu środków podejmowane są w
oparciu o analizę kilkunastu wskaźników finansowych
(zdrowa struktura kapitałów, EBITDA); przy czym w
związku z krótkoterminowym charakterem kontraktów
z NFZ, jednostkom finansującym trudno przewidzieć
perspektywy potencjalnego kredytobiorcy,
• instytucje bankowe wymagają również zabezpieczeń
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Gospodarka finansowa i kadrowa, inne
Szpital – spółka powinien sprostać warunkom wolnorynkowym,
m.in. poprzez:
• tworzenie planu finansowego – budżetu (podlegającego
ciągłej weryfikacji),
• dostosowanie systemu płatności do zasad komercyjnych
(kredyt kupiecki udzielany jest na 14, 30 dni),
• budowę systemu zarządzania finansami,
• reorganizację struktury i wielkości zatrudnienia,
• dostosowanie reżimu sanitarnego spółki prawa handlowego,
• ubezpieczenie majątku
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Szczególne przypadki - przykład
• do końca roku SPZOZ, które mają przekształcić się w spółki
kapitałowe, muszą przeksięgować do rozliczeń międzyokresowych
przychodów niezamortyzowaną część aktywów trwałych,
otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1
lipca 2011 r., które zwiększały fundusz założycielski,
• wobec stosownych przepisów Ustawy zmieniającej ustawę o
działalności leczniczej (art. 8), biegli rewidenci potrzebują
bardziej szczegółowego odniesienia się do problemu (niezbędny
jest konkretny przepis, a nie ogólna wykładnia Ustawodawcy),
• audytorzy będą musieli negatywnie opiniować sporządzone w myśl
ww. artykułu sprawozdania szpitali, bo nie mogą podpisać się pod
czymś, co nie jest wykonane w sposób prawidłowy i jednoznaczne;
mogą też wydać opinię z zastrzeżeniem
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Misja
Członkowie zarządu spółki kapitałowej kolegialnie winni
dbać o jej interes (co niekoniecznie oznacza „interes
pacjenta”). Stąd powstają liczne dylematy, np. dotyczące
kwestii nadwykonań.
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Kontakt do nas
Zespół M.W. Trade SA
Siedziba Główna

ul. Powstańców Śląskich 125/200
53 - 317 Wrocław
www.mwtrade.pl
tel. 71 790 20 50
e- mail: biuro@mwtrade.pl

