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Raport roczny SA-R 2004 
 

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) 
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 

 
 
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2003-12-12 do 2004-12-31 
oraz  za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-11 
 
data przekazania:2005-04-26 
 
Usługowy Zakład Rachunkowości 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
Spółka z o.o. 
60-152 Poznań, ul. Junacka 34 
nr ewidencyjny 934 
 
(podmiot uprawniony do badania)  
  
Raport roczny zawiera: 
   

• Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego 
sprawozdania finansowego 

• Pismo Prezesa Zarządu 
• Roczne sprawozdanie finansowe 

o Wprowadzenie 
o Zestawienie zmian w kapitale własnym 
o Bilans 
o Rachunek przepływów pieniężnych 
o Rachunek zysków i strat 
o Dodatkowe informacje i objaśnienia 

• Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) 
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Wybrane dane finansowe 
 
 

              

  w tys.  zł w tys.  EUR   

  
WYBRANE DANE FINANSOWE 

2004 2003 2004 2003   

   I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materiałów 7 477 4 528 1 649 1 019   

   II. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej -3 958 -1 758 -873 -396   

   III. Zysk (strata) brutto -3 186 -1 896 -703 -427   

   IV. Zysk (strata) netto -2 989 -1 917 -659 -432   

   V. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 7 198 3 683 1 588 829   

   VI. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej -25 639 -17 177 -5 721 -3 867   

   VII. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej 19 004 13 503 4 192 3 040   

   VIII. Przepływy pieni ężne netto, razem 563 9 124 2   

   IX. Aktywa, razem 62 632 34 610 15 355 7 449   

   X. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 44 077 28 032 10 806 6 033   

   XI. Zobowi ązania długoterminowe 23 997 20 654 5 883 4 445   

   XII. Zobowi ązania krótkoterminowe 18 441 6 997 4 521 1 506   

   XIII. Kapitał własny 18 555 6 578 4 549 1 416   

   XIV. Kapitał zakładowy 13 811 8 728 3 386 1 878   

   XV. Liczba akcji (w szt.) 13 811 262  13 811 262    

   XVI. Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł/ EUR) -0,29  -0,06    

  Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł/EUR)       

   XVII. Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł/EUR) 1,34  0,33    

  Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł/EUR)           

  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn ą akcj ę (w zł/EUR)           
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OPINIA 

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO  REWIDENTA 
DLA 

ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 
W GDAŃSKU UL. WILE ŃSKA 44 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego łącznego sprawozdania finansowego SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku ul. Wileńska 44, na które składa się: 

 
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 62.632 tys. zł, 
3. rachunek zysków i strat za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 2.989 tys. zł, 
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 

roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 562 tys. zł, 
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 

2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.977 tys. zł, 
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.  
 
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności 
tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.  

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 
694, z późn. zm.), 

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce, 

3) Kodeksu spółek handlowych. 

 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby 
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.  

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez 
jednostkę zasad (polityki) rachunkowości, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje 
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.  
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia 
słowne: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku 
finansowego za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku, 

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w 
powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami statutu spółki.  

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego pragniemy zwrócić uwagę, że: 
1. SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. ujmuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na 

dzień 31.12.2004 r. w pozycji aktywów długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
poniesione nakłady - w kwocie 1.950 tys. zł - na opracowanie systemu zarządzania 
prywatnym zakładem opieki zdrowotnej. W przyszłości Spółka zamierza aktywować je 
jako koszty prac rozwojowych i dokonywać sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych. 
Jeżeli warunki art.33 ustawy o rachunkowości nie zostaną spełnione, wartość poniesionych 
nakładów obciąży koszty bieżącego roku obrotowego. 

2. Oceniając założenie kontynuacji działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w roku 
następnym po badanym na podstawie osiągniętych wyników i ogólnej sytuacji finansowej 
oraz przedstawionych przez Zarząd długoterminowych prognoz, stwierdzamy, że 
możliwość taka istnieje pod warunkiem poprawienia płynności i pozyskania dodatkowych 
źródeł finansowania. 

 
Sprawozdanie z działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest kompletne w rozumieniu 
art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego 
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 
 
Poznań, dnia 21 kwietnia 2005 r. 
 
 

Usługowy Zakład Rachunkowości 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Spółka z o.o. 
60-152 Poznań, ul. Junacka 34 

nr ewidencyjny 934 
 

 Zarząd UZR SKwP Sp. z o.o. 
 
Małgorzata Wojtyla Małgorzata Wojtyla 
Biegły Rewident Prezes Zarządu  
nr ewid. 9681/7236 Biegły Rewident 
 nr ewid. 9681/7236 
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RAPORT 

UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA  
ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 

W GDAŃSKU UL. WILE ŃSKA 44 

 

ZA OKRES 12 GRUDNIA 2003– 31 GRUDNIA 2004. 
 
 
A. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1. Badaną jednostką jest SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku 

ul. Wileńska 44. W badanym roku obrotowym jednostka miała siedzibę w Gdańsku przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5. 
Do dnia 11 grudnia 2003 roku Spółka działała pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniejsza firma to Centrum Medyczne 
Medicor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
Przedmiotem działalności jest zgodnie z aktualnym odpisem z KRS:  
− ochrona zdrowia i opieka społeczna, 
− działalność wydawnicza, 
− produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, 
− sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 
− sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, 
− sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i 

artykułów toaletowych, 
− hotele i restauracje, 
− pozostałe pośrednictwo finansowe, 
− działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami, 
− obsługa nieruchomości, 
− wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 
− nauka, 
− kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, 
− pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem 

działalności prawniczej. 
 
 
2. SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. działa na podstawie statutu spółki sporządzonego 

w formie aktu notarialnego z dnia 1.12.2003 r (Repertorium A nr 12656/2003) 
z późniejszymi zmianami.  

 
W dniu 12.12.2003 r. Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364. 
Spółka jest wpisana jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SWISSMED Centrum 
Zdrowia do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 
Pomorskiego w księdze rejestrowej nr 22-00131. 
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W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniono Oddział, na pełnym wewnętrznym 
rozrachunku gospodarczym, jednocześnie wydzielając do jego dyspozycji środki 
gospodarcze. 
Struktura organizacyjna SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na dzień 31.12.2004 r. 
przedstawiała się następująco: 
− Centrala Spółki z siedzibą w Gdańsku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5. 
− Oddział z siedzibą przy ul. Szafarnia 10 w Gdańsku. 
 
Oddział posiada odrębny numer NIP dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób 
fizycznych i składek ZUS. Spółka dokonywała osobno dla centrali i oddziału rozliczeń z 
tytułu: podatku VAT do dnia 30.04.2004 roku, począwszy od dnia 1.05.2004 roku z uwagi 
na zmianę przepisów rozliczenia dokonywane są łącznie dla całej spółki. 
Dla celów rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Spółka posługuje się 
jednym numerem NIP.  
Rachunkowość Spółki prowadzona jest w Centrali oraz w Oddziale Spółki. 

 
Badana Spółka posiada: 
NIP  583-21-06-510 
REGON  191244745 
 
Oddział uzyskał NIP  583-27-67-418 
i REGON  191244745-00039 
 
Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie wynosiło 58,8 osób. 

 
3. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2004r. wynosi 13.811 tys. zł i dzieli się na 13.811.262 

sztuki akcji serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  
 
Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2004 r. jest następująca: 
− 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 62,22 % kapitału – Bruno Hangartner, 
− 1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,80 % kapitału – Theo Frey East AG, 
− 1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,99 % kapitału – Marek Alojzy Dochnal, 
− 700.000 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5,07 % kapitału – Otwarty Fundusz 

Emerytalny DOM, 
− 1.644.980 akcji co stanowi 11,92 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

 
4. W trakcie badanego okresu Zarząd Spółki stanowił: 
 

− Roman Walasiński  Prezes Zarządu  
 
Na dzień 31.12.2004 r. Spółka posiadała Radę Nadzorczą w składzie: 
− Bruno Hangartner Przewodniczący RN, 
− Zbigniew Canowiecki Wiceprzewodniczący RN, 
− Zenobiusz Wojciech Żurawik, 
− Maciej Dobrzyniecki, 
− Krzysztof Maciej Popenda. 
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5. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany okres podlegało badaniu przez 
Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. 
i uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń z uwagą poruszającą następującą kwestię: 

„Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego pragniemy zwrócić uwagę, że Spółka ujmuje w łącznym sprawozdaniu 
finansowym na dzień 11.12.2003 r. w pozycji aktywów długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe poniesione w 2002 r. nakłady - w kwocie 963 tys. zł - na opracowanie 
systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, traktowane jako prace 
rozwojowe. Wartość tych nakładów nie uległa zmianie w trakcie badanego okresu. Według 
informacji uzyskanych od Spółki opracowanie zostanie zakończone po oddaniu 
budowanego szpitala do użytku.” 

 
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2003 - 11.12.2003 r. zostało zatwierdzone 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą z dnia 2 czerwca 2004 roku. 
Dane bilansu zamknięcia wprowadzono do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na 
dzień 12.12.2003r. 
Spółka nie posiadała obowiązku publikowania sprawozdania finansowego w Monitorze 
Polskim nr B. 
 

6. Badanie łącznego sprawozdania finansowego za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 
2004 roku przeprowadził podmiot uprawniony do badania Usługowy Zakład Rachunkowości 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. w Poznaniu ul. Junacka 34, wpisany na 
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 934. 
W imieniu podmiotu uprawnionego, badanie przeprowadziła biegły rewident Małgorzata 
Wojtyla nr ewidencyjny 9681/7236. 
 
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy  nr B/1/2005 zawartej dnia 29.03.2005r. 
ze SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku, ul. Wileńska 44. Podmiot uprawniony do 
badania sprawozdania finansowego Spółki został wybrany przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5/2005 z dnia 12.01.2005r.  
Badanie przeprowadzono w okresie 7.04. – 20.04.2005r. na miejscu w jednostce oraz 
w biurze audytora.  
 
Zarówno podmiot uprawniony, Usługowy Zakład Rachunkowości SKwP Sp. z o.o. jak 
i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident Małgorzata Wojtyla stwierdzają, 
że pozostają niezależni od badanej Spółki w rozumieniu przepisów art. 66 ust.2 ustawy 
o rachunkowości.  

 
7. Spółka udostępniła wskazane przez biegłego rewidenta dane i informacje, przedłożyła 

oświadczenie o kompletności ujęcia danych w księgach rachunkowych i w śródrocznym 
sprawozdaniu finansowym dokumentów, dotyczących badanego okresu oraz poinformowała, 
że po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia 
mające wpływ na prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego.  

 
 
8. Sprawozdanie finansowe za badany okres od 12.12.2003r. do 31.12.2004r. obejmuje: 

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 62.632 tys. zł, 
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− rachunek zysków i strat za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku 
wykazujący stratę netto w wysokości 2.989 tys. zł, 

− rachunek przepływów pieniężnych za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 
roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 562 tys. zł, 

− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 
2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.977 tys. zł, 

− dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

 
 

B. ANALIZA  SYTUACJI  FINANSOWEJ 
 
1. Wynik działalności gospodarczej, strukturę bilansu, zmiany w porównaniu do dwóch lat 

poprzednich składników bilansu oraz rachunku zysków i strat, charakteryzują tabele nr 1 i 2 
załączone do raportu, tj.: 

− bilans porównawczy, 
− rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 
2. Dynamika podstawowych wielkości wynikowych, tj. przychodów, kosztów i wyniku 

finansowego Spółki, była następująca: 
− wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i towarów o kwotę 2.949 tys. zł tj. o 65 % 

oraz zwiększenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i towarów o kwotę 
4.586 tys. zł,   tj. o 75 % w porównaniu do roku poprzedniego, 

− wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 270 tys. zł tj. o 356 % przy wzroście 
pozostałych kosztów operacyjnych o 833 tys. zł tj. o 346 % w porównaniu do roku 
poprzedniego, 

− wzrost straty na sprzedaży o 1.637 tys. zł tj. o około 103 %, oraz straty z działalności 
operacyjnej o 125 %, 

− wzrost straty netto o 1.072 tys. zł tj. o 56 %, 
 

3. Struktura i dynamika podstawowych wielkości bilansowych tj. aktywów i pasywów Spółki, 
była następująca: 

− suma bilansowa w latach 2002 do 2004 wykazuje tendencję wzrostową, 2004/2003 – 
181 % oraz  2004/2002 – 340 %, co świadczy o rozwojowej sytuacji majątkowej,  

− w strukturze majątku ogółem, dominują aktywa trwałe, które w latach 2002 do 2004 
stanowią odpowiednio: 90,6%, 94,8% i 96,4% aktywów bilansu, 

− w strukturze pasywów ogółem, dominują kapitał własny i zobowiązania długoterminowe, 
które w latach 2002 do 2004 łącznie stanowią odpowiednio: 84,9%, 78,7% i 67,9%, 

− kolejną istotną pozycję w strukturze pasywów stanowią zobowiązania krótkoterminowe, 
które w latach 2002 do 2004 stanowią odpowiednio: 9,4%, 20,2% i 29,4%. 
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4. Sytuację finansową i majątkową Spółki charakteryzują następujące wskaźniki: 

 
Kryterium  Rok obrotowy 

Nazwa wska źnika i jego wzór 
prezentacji 2003/2004 2003 2002 

 Wstępna analiza bilansu 

 Złota reguła bilansowania 

(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) x 100 

aktywa trwałe 

procent 71,4% 102,5% 176,5% 

 Wskaźniki rentowno ści   2003/2004 2003 2002 

 Rentowno ść  majątku  (ROA) 

wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

procent -4,8% -5,5% -8,5% 

Rentowno ść  kapitału własnego  (ROE) 

wynik finansowy netto x 100 

kapitały własne 

procent -16,1% -29,1% -18,5% 

Rentowno ść netto sprzeda ży  

wynik finansowy netto x 100 

przychody ze sprzedaży 

procent -39,9% -42,3% -27,6% 

Wskaźniki płynno ści finansowej   2003/2004 2003 2002 

Wskaźnik płynno ści bie żącej  ( I ) 

aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 m-cy 

zobowiązania krótkoterminowe 

krotno ść 0,11 0,25 0,14 

Wskaźnik płynno ści szybkiej ( II ) 

aktywa obrotowe - zapasy 

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 m-cy 

krotno ść 0,10 0,23 0,13 

Wskaźniki rotacji (obrotowo ść)   2003/2004 2003 2002 

Szybko ść obrotu nale żnościami 

średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży 

w dniach 27 41 40 

Szybko ść obrotu zapasami 

średni stan zapasów  x  365 dni 

koszt własny sprzedanych produktów i towarów 

w dniach 8 9 4 

Stopie ń spłaty zobowi ązań 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

koszt własny sprzedanych produktów i towarów 

w dniach 359 241 76 

Wskaźniki finansowania   2003/2004 2003 2002 

Trwało ść struktury finansowania 

kapitały własne + rezerwy długoterminowe + zobow.długoterminowe  
+ zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy 

aktywa ogółem 

krotno ść 0,70 0,98 1,61 
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Powyższe wskaźniki za badany okres od 12.12.2003r. do 31.12.2004r. oznaczają przede 
wszystkim (w porównaniu z rokiem poprzednim): 
 
1. W zakresie efektywności działalności gospodarczej: 

− zmniejszenie ujemnej rentowności sprzedaży netto z–42,3 % w roku poprzednim do        -
39,9 % w bieżącym okresie, wskaźnik ten informuje ile procent sprzedaży stanowi strata 
(po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków), 

− rentowność kapitału własnego w badanym okresie określająca relację straty finansowej 
netto do zainwestowanych w firmie kapitałów własnych wyniosła -16,1%, 

− skrócenie o 14 dni okresu spłaty należności od odbiorców w stosunku do poprzedniego 
roku, 

− cykl rotacji zapasów utrzymał się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego 
roku i wynosi 8 dni, 

− znaczne wydłużenie do 359 dni okresu spłaty zobowiązań w stosunku do roku 
poprzedniego (241 dni), 

 
2. W zakresie finansowania: 

− majątek Spółki (mierzony sumą bilansową) w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 
28.021 tys. zł. tj. o 81 %, 
- wpływ na to miało zwiększenie wartości inwestycji długoterminowych 
w nieruchomości o 26.879 tys. zł oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych 
o 1.986 tys. zł. 

− własne źródła finansowania majątku wzrosły w pozycji kapitału własnego o 
11.978 tys. zł, na skutek podwyższenia kapitału podstawowego i zapasowego w związku 
z emisją akcji, 

− Spółka zanotowała w 2004r. wzrost wartości zobowiązań długoterminowych w 
porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 3.344 tys. zł na skutek zaciągnięcia nowych 
pożyczek od udziałowca oraz zwiększenia zadłużenia wobec banku z tytułu kredytu 
inwestycyjnego, 

− struktura źródeł finansowania na 31.12.2004 roku przedstawia się następująco: 
� kapitał własny 18.555 tys.zł 29,6% 
� zobowiązania wobec akcjonariusza 6.957 tys.zł 11,1% 
� zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego 18.462 tys.zł 29,4% 
� inne zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2.675 tys.zł 4,2% 
� zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 15.983 tys.zł 25,7% 

 
3. Wskaźniki płynności w badanym okresie kształtowały się na niższym poziomie 

w porównaniu do roku poprzedniego: 
− wskaźnik płynności I osiągnął wartość 0,11 (optymalny poziom wskaźnika zawiera się w 

przedziale od   1,5  do  2,0), 
− wskaźnik płynności II 0,10 (modelowa wielkość tego wskaźnika oscyluje wokół 1).  

 
W badanym okresie znacznie wzrosła wartość aktywów Spółki oraz jej zadłużenie. 
 
Szpital rozpoczął działalność w połowie 2004 roku.  
W dniu 15.10.2004 roku miało miejsce pierwsze notowanie akcji SWISSMED Centrum 
Zdrowia SA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.  
Wpływ środków z emisji akcji pozwolił na częściowe zredukowanie zobowiązań Spółki. 
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Oceniając założenie kontynuacji działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w roku 
następnym po badanym na podstawie osiągniętych wyników i ogólnej sytuacji finansowej oraz 
przedstawionych przez Zarząd długoterminowych prognoz, stwierdzamy, że możliwość taka 
istnieje pod warunkiem poprawienia płynności i pozyskania dodatkowych źródeł finansowania. 

 
 

 
C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 
1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości. 
 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż SWISSMED Centrum Zdrowia SA 
prowadzi księgi rachunkowe na podstawie aktualnego, zatwierdzonego przez Zarząd Spółki 
zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, a także dokumentacji 
systemu przetwarzania danych, zgodnie z ustawą o rachunkowości: 

a) Ustalone zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i bilans zamknięcia 
sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 11 grudnia 2003 r. został poprawnie 
wprowadzony do ksiąg badanej Spółki jako bilans otwarcia roku badanego.  

b) Zbadane operacje gospodarcze dokumentowane były w sposób kompletny i przejrzysty,  

c) Zbadane zapisy księgowe zostały dokonane poprawnie i kompletnie na podstawie 
dowodów księgowych, a zbadane sprawozdanie finansowe wynika z prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

d) Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową przy zastosowaniu systemu 
finansowo-księgowego Symfonia firmy ALKOM MATRIX Sp. z o.o. 

e) Badania potwierdziły, że SWISSMED Centrum Zdrowia SA wykonała obowiązek 
przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów z uwzględnieniem wymaganej jej 
częstotliwości, przedmiotu oraz terminu zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy o 
rachunkowości. W badanym okresie przeprowadzono inwentaryzację: 

1) w drodze spisu z natury: 

– środki pieniężne w kasie, 
– wyroby gotowe i produkcja w toku, 

2) w drodze potwierdzenia sald: 

– należności i zobowiązania, 
– środki pieniężne na rachunkach bankowych, 

3) w drodze porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami: 

– środki trwałe, 
– wartości niematerialne i prawne. 

Inwentaryzację, w części w jakiej została przeprowadzona, uznaje się za prawidłową. Jej 
wyniki zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych w roku badanym i rozliczone. 

f) Stosowane metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za 
pomocą komputera zostały uznane za właściwe.  

g) Dokumentacja księgowa, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe przechowywane są 
właściwie. 
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Księgi rachunkowe Spółki prowadzi Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych NOTA 
Sp. z o.o. 
 
 
 
2. Informacje o wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat 
 
2.1. Środki trwałe  
 
Wartość środków trwałych uległa zwiększeniu o wartość 20.306 tys. zł w wyniku oddania do 
użytkowania budynku oraz maszyn i urządzeń ujmowanych wcześniej jako środki trwałe w 
budowie. 
 
2.2. Środki trwałe w budowie  
 
Spółka wykazuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na 31.12.2004 r. w pozycji środki 
trwałe w budowie wartość 2.070 tys. zł. Jest to kwota nakładów poniesionych na budowę nie 
oddanej jeszcze do użytkowania części szpitala przy ul. Wileńskiej w Gdańsku. W 2004 r. 
nakłady na środki trwałe w budowie w wysokości 21.632 tys. zł zostały rozliczone wskutek 
oddania do użytkowania i zwiększyły wartość środków trwałych Spółki oraz inwestycji 
długoterminowych w nieruchomości.  
 
2.3. Inwestycje długoterminowe w nieruchomości 
 
Spółka wykazuje na 31.12.2004 r. w inwestycjach długoterminowych w nieruchomości 
wartość części budynku szpitala przeznaczonej na wynajem oraz części gruntu odpowiadającej 
proporcjonalnemu wykorzystaniu powierzchni budynku szpitala w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych w postaci czynszu z tytułu wynajmu. Spółka dokonała w połowie 2004 r. 
aktualizacji wyceny gruntu do wartości rynkowej na podstawie operatu szacunkowego 
dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 
2.4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
 
Spółka wykazuje w łącznym sprawozdaniu finansowym na 31.12.2004 r. w pozycji aktywów 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nakłady w kwocie 1.950 tys. zł, poniesione na 
opracowanie systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej. W przyszłości 
Spółka zamierza aktywować je jako koszty prac rozwojowych.  
System zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, obejmującym szpital, 
przychodnie oraz sieć współpracujących placówek medycznych, na zlecenie Oddziału 
opracowuje Centrala Spółki. 
Zlecenie to zgodnie z podpisanym porozumieniem obejmuje: 
− opracowanie modelu systemu opieki zdrowotnej wg koncepcji Swissmed Centrum Zdrowia 

(koncepcja struktury organizacyjnej wraz z pakietem procedur umożliwiającym 
wprowadzenie procesów zarządzania jakością, możliwa do wprowadzenia zarówno w 
Swissmed jak i w innych placówkach medycznych tworzonych w oparciu o model), 

− opracowanie podręczników operacyjnych zapewniających standaryzację procesu 
świadczenia usług przez Swissmed oraz kooperujące placówki, 

− opracowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatu jakości ISO, 
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− testowanie i wdrożenie programów marketingowych umożliwiających zwiększenie 
sprzedaży usług , 

− stworzenie zbioru dokumentów nadających się do ich gospodarczego wykorzystania np. 
udzielenie prawa do korzystania, wdrażanie w innych placówkach medycznych. 

Wartość tych nakładów Spółka zamierza zakwalifikować jako prace rozwojowe w wartościach 
niematerialnych i prawnych i dokonywać sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli 
warunki z art.33 ustawy o rachunkowości nie zostaną spełnione wartość poniesionych 
nakładów obciąży koszty bieżącego roku obrotowego. 
 
2.5. Kapitał własny 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2004r. wynosi 13.811 tys. zł i dzieli się na 13.811.262 akcje 
serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

 
Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2004 r. jest następująca: 
− 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 62,22 % kapitału – Bruno Hangartner, 
− 1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,80 % kapitału – Theo Frey East AG, 
− 1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,99 % kapitału – Marek Alojzy Dochnal, 
− 700.000 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5,07 % kapitału – Otwarty Fundusz 

Emerytalny DOM, 
− 1.644.980 akcji co stanowi 11,92 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

W roku obrotowym 12.12.2003 – 31.12.2004 miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego 
w związku z emisją akcji łącznie o kwotę 5.083 tys. zł. Podwyższenie kapitału zostało 
zarejestrowane przez KRS. 

Kapitał zapasowy w analizowanym okresie zwiększył się o kwotę 8.015 tys. zł z tytułu agio. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny wzrósł o kwotę 1.868 tys. zł w związku z dokonaną 
w połowie 2004 r. aktualizacją wyceny gruntu wykazywanego jako składnik długoterminowych 
inwestycji w nieruchomości do wartości rynkowej na podstawie operatu szacunkowego 
dokonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 
2.6. Rezerwy na zobowiązania 

Spółka utworzyła rezerwę w wysokości 1.000 tys. zł na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek zwłoki. 
 
2.7. Zobowiązania długoterminowe  

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. wykazuje w pozycji długoterminowe zobowiązania wobec 
jednostek powiązanych wartość otrzymanych od głównego udziałowca pożyczek. 
Zobowiązania te zostały wycenione na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości 
według kursu średniego ogłoszonego przez NBP. Różnice kursowe zwiększyły wartość 
środków trwałych w budowie. Jednostka dokonała naliczenia odsetek od pożyczek należnych 
na dzień 31.12.2004 r. Część ich zwiększyła wartość środków trwałych w budowie. 

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów w kwocie 
16.054 tys. zł stanowi część kredytu inwestycyjnego przypadająca do spłaty po 2005 roku. 
 
2.8. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 
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Spółka posiada na 31.12.2004 r. przeterminowane zobowiązania krótkoterminowe wobec 
dziewięciu największych dostawców w kwocie 12.470 tys. zł. Do dnia badania spłacono z tego 
2.258 tys. zł co stanowi 18 % salda i podpisano porozumienie o przesunięciu terminu płatności 
na 15,6% salda. Spółka wystąpiła z prośbą do kontrahentów o prolongatę terminów płatności.  

Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy i negocjacje w sprawie przedłużenia terminów płatności 
zobowiązań oraz pozyskania środków umożliwiających ich uregulowanie. 
 

 
3. Kompletność i poprawność sporządzenia: 
 
3.1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera dane przewidziane w ustawie 
o rachunkowości, stosowane przez SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na podstawie 
prowadzonej przez nią polityki rachunkowości.  
 
 

3.2. Zestawienia zmian w kapitale własnym 
Zestawienie zmian w  kapitale własnym sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy, a 
dane w nim zawarte wynikają z ksiąg rachunkowych SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.  
 
 

3.3. Rachunku przepływów pieniężnych 
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony przez SWISSMED Centrum Zdrowia 
S.A. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. 
 
 

3.4. Dodatkowych informacji i objaśnień 
Informacja dodatkowa sporządzona została zgodnie z ustawą o rachunkowości, a dane w niej 
zawarte są zgodne z zapisami w polityce rachunkowości i stosowanymi zasadami wyceny 
oraz ewidencji majątku i źródeł finansowania. Informacje odnośnie zmian stanu aktywów 
trwałych i obrotowych oraz pasywów i elementów rachunku zysków i strat wykazane zostały 
zgodnie z ewidencją księgową i dokumentami źródłowymi SWISSMED Centrum Zdrowia 
S.A. 
 
 

3.5. Sprawozdania z działalności jednostki  
Sprawozdanie z działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest kompletne w 
rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 
ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.  

 
 
 

4. W toku badania nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa wpływających w 
istotny sposób na badane sprawozdanie finansowe. 
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D. USTALENIA  KO ŃCOWE 
 
Niniejszy raport zawiera 11 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych.  
 
Integralną część stanowią następujące załączniki: 
1. Bilans porównawczy na dzień 31.12.2004r. 
2. Rachunek zysków i strat za okres od 12.12.2003r. do 31.12.2004r.   

 
 
 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2005 r. 
 
 
 

Usługowy Zakład Rachunkowości 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Spółka z o.o. 
60-152 Poznań, ul. Junacka 34 

nr ewidencyjny 934 
 
 
 

 Zarząd UZR SKwP Sp. z o.o. 
 
Małgorzata Wojtyla Małgorzata Wojtyla 
Biegły Rewident Prezes Zarządu  
nr ewid. 9681/7236 Biegły Rewident 
 nr ewid. 9681/7236 
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List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

Rok 2004 w historii SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. odnotowany został jako rok 
znaczących dokonań, wieńczących sukcesem kilkuletni trud zespołu pracowników i kadry 
menadżerskiej, wsparty konstruktywną współpracą partnerów gospodarczych  - dostawców i 
odbiorców jak też instytucji finansowych zaangażowanych w realizację procesu 
inwestycyjnego oraz rozwój aktywności operacyjnej  w dziedzinie usług ochrony zdrowia. 
Zatem z wielką przyjemnością wykorzystuję możliwość zaprezentowania dokonań pierwszej i 
jak dotąd jedynej spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych  
reprezentującej branżę medyczną. 
W minionych 12 miesiącach na sytuację majątkową i gospodarczą  Swissmed Centrum 
Zdrowia SA oraz jej pozycję na rynku usług medycznych miało szereg nowatorskich i 
pionierskich dokonań. 
 
Wzrost wartości majątku –   
                                            W grudniu 2004 roku został zakończony kolejny etap realizacji     
                                             budowy 73 łóżkowego szpitala wielospecjalistycznego w  
                                            Gdańsku, wyposażonego w  nowoczesną  aparaturę diagnostyczną,  
                                             radiologiczną, anestezjologiczną oraz pozostałą infrastrukturę  
                                             medyczną, zapewniającą obsługę pacjentów według europejskich  
                                             standardów. Własny, dobrze wyposażony szpital w połączeniu    z     
                                             bazą diagnostyczną i siecią przychodni daje pacjentom możliwość  
                                             ochrony zdrowia zarówno w zakresie profilaktyki i porad  
                                             specjalistycznych jak też procedur chirurgicznych i lecznictwa  
   zamkniętego.  
 
Prace o charakterze 
 innowacyjno wdrożeniowym -                               
                                              Wraz z rozwojem bazy materialnej w 2004 roku zakończyliśmy 

proces tworzenia bazy zaplecza intelektualnego. W wyniku pracy 
zespołu specjalistów opracowaliśmy „System Zarządzania 
Prywatnymi Zakładami Opieki Zdrowotnej”/ Wychodząc na 
przeciw potrzebom Towarzystw Ubezpieczeniowych chcemy 
wdrożyć ten system wśród Partnerów Medycznych SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. wiążąc ich tym samym w zorganizowaną 
sieć placówek medycznych.  

 
Rozszerzenie wolumenu 
 świadczonych usług – 
                                              Z firmy świadczącej w przeważającej mierze usługi w zakresie 

lecznictwa ambulatoryjnego staliśmy się Spółką świadczącą usługi 
w zakresie wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych. 
Ponadto oferujemy innym Zakładom Opieki Zdrowotnej  - 
lekarzom prowadzącym Indywidualne Praktyki Lekarskie 
wynajem gabinetów lekarskich oraz korzystanie z sal operacyjnych 
wyposażonych w nowoczesną aparaturę wraz z obsługą 
anestezjologiczną, pielęgniarską, laboratoryjną itp. 
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Inicjatywy w dziedzinie  
szkolenia kadry medycznej –   
                                                Zasoby ludzkie to najistotniejszy czynnik kształtujący jakość 

świadczonych usług. W 2004 roku wraz z rozwojem Spółki w 
ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Dbamy o to by 
lekarze, personel pielęgniarski  i personel administracyjny na 
pierwszym planie stawiali dobro pacjenta. 

 Swissmed Centrum Zdrowia SA nawiązał współpracę z Kettering 
Medical Center Network (Dayton, Ohio, USA) 

 
Nowe źródła finansowania  
działalności inwestycyjnej 
 i operacyjnej -   

Rosnące potrzeby finansowe związane z budową nowoczesnej 
infrastruktury medycznej, której wysoki poziom techniczny i 
organizacyjny wymuszały potrzeby rynku wynikające między 
innymi z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
determinowały nas na początku 2004 roku do szybkich działań w 
dziedzinie planowanej już dwa lata wcześniej emisji obligacji 
przeznaczonych do obrotu publicznego.   
Wartość majątku spółki wzrosła w 2004 roku o ponad 80% tj. 28 
021 tys. zł. Własne źródła finansowania majątku wzrosły o 
11 978 tys. zł. głównie dzięki emisji obligacji zamiennych na 
akcje.  

 
 Debiut na Warszawskiej 
 Giełdzie Papierów Wartościowych - 

Przełomem w działalności Spółki był debiut na Giełdzie 
Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. 15 października 
2004r. Od tego momentu otworzyły się dla Spółki nowe 
możliwości pozyskiwania inwestorów. W najbliższym czasie, 
Spółka zamierza budować zaufanie inwestorów poprzez  trwałe i 
korzystne zmiany w obszarze rozwoju firmy i rozszerzania rynku 
swoich usług.  

 
 
Jestem przekonany, że strategia realizowana przez SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 
doprowadzi do wzrostu wartości akcji oraz, że będzie przynosiła pozytywne rezultaty a w 
kolejnych latach pozwoli na uzyskanie dobrych wyników i zaowocuje wzrostem wartości 
akcji.  

 
 

 
Z wyrazami szacunku  

 
 

Roman Walasiński 
 

Prezes Zarządu  
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 
roku, porównywalne dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych przedstawione są za okres od 1 stycznia 2003 roku do 11 
grudnia 2003 roku.  

1.1. Charakterystyka Emitenta 

Nazwa Emitenta:  SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 

Siedziba Emitenta:  Gdańsk 

Adres:    ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5, 80-208 Gdańsk 

Adres strony internetowej: www.swissmed.com.pl 

Poczta elektroniczna:  biuro@swwissmed.com.pl 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego  

KRS:    0000183364 

Regon:    191244745 

NIP:    583-21-06-510 

Przedmiot działalności:  

– ochrona zdrowia i opieka społeczna - PKD 85 

– działalność wydawnicza – PKD 22 1 

– produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych 
– PKD 33 10 

– sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51 1 

– sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych – PKD 51 46 

– hotele i restauracje – PKD 55 

– pozostałe pośrednictwo finansowe – PKD 65 2 

– działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z 
ubezpieczeniami – PKD 67 

– obsługa nieruchomości – PKD 70 

– wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71 34 

– nauka – PKD 73 

– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80 4 

– pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem 
działalności prawniczej (PKD 74.14) – PKD 74 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
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W okresie objętym sprawozdaniem na dzień 31 grudnia 2004 roku w skład Zarządu i Rady 
Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

Zarząd: 

Pan Roman Walasiński - Prezes Zarządu  

Rada Nadzorcza: 

Pan Bruno Hangartner - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Pan Zbigniew Jerzy Canowiecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik - Członek Rady Nadzorczej 

Pan Krzysztof Maciej Popenda – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

1.2.Prezentacja, przekształcenie i porównywalność sprawozdań finansowych. 

Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku i 
porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych obejmujące okres od 1 stycznia 2003 roku do 11 grudnia 2003 roku 
zawierają dane łączne – z uwagi na to, że w skład przedsiębiorstwa Emitenta wchodzą 
wewnętrzne jednostki organizacyjne, sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:  

- Operator Medyczny - posiadający status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

- Operator Infrastruktury – wyodrębniony w strukturze Spółki Oddział na pełnym 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, do którego dyspozycji wydzielono środki 
gospodarcze.  

Sprawozdanie łączne Emitenta stanowiące sumę sprawozdań finansowych jednostki i jej 
oddziału oraz porównywalne dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z art. 51 Ustawy z 
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z zastosowaniem określonych przepisami 
wyłączeń.  

Wszystkie wielkości aktywów i pasywów zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu 
finansowym wyrażone są w tysiącach złotych polskich.  

Spółka nie jest jednostką dominującą, współdominującą ani znaczącym inwestorem w 
rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, 
poz. 694 z późn. zm.) 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmujący okres nie krótszy niż jeden rok 
od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie zawierała zastrzeżeń 
do sprawozdania finansowego za 2003 rok. 

Podmiot uprawniony do badania nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności 
zbadanego sprawozdania finansowego zwrócił uwagę na ujęte w łącznym sprawozdaniu 
finansowym na dzień 11 grudnia 2003 w pozycji aktywów długoterminowe rozliczenia 
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międzyokresowe poniesione w 2002 roku nakłady – w kwocie 963  tyś zł.- na opracowanie 
systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej, traktowane jako prace 
rozwojowe. Opracowanie niniejsze zostało zakończone po oddaniu szpitala do użytku w 
grudniu 2004 roku. 

W sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z tych uwag. 

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO ŚCI, W TYM METOD WYCENY 
AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW  I KOSZTÓW, USTAL ENIA WYNIKU 
FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 
DANYCH PORÓWNYWALNYCH W ZAKRESIE,  
 
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi 
w Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki 
kontynuujące działalność.  

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest jednostką, w skład której wchodzi jednostka 
organizacyjna SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku- Operator 
Infrastruktury, sporządzająca samodzielne sprawozdania finansowe. Zgodnie z art. 51 pkt 1 
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdania finansowe Spółki są 
łącznymi sprawozdaniami, będącymi sumą sprawozdań finansowych jednostki i jej oddziału.  

Łączne sprawozdania finansowe sporządza się wyłączając odpowiednio: 

1.aktywa i fundusze wydzielone, 

2.wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze, 

3.przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałem, 

4.wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki zawarty w 
aktywach jednostki i jej oddziału. 

Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w pkt 2-4, jeżeli nie wpływa to ujemnie na 
spełnienie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. 

Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych wykazanych w sprawozdaniach 
opiera się na ustaleniach ustawowych zawartych w rozdziale IV Ustawy o rachunkowości. 

Przyjęte zasady (politykę rachunkowości) Spółka stosuje w sposób ciągły. 

W związku ze zmianą formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę 
akcyjną z dniem 12 grudnia 2003 roku, Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 
11 grudnia 2003 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie ze statutem 
okres od 12 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku jest pierwszym rokiem obrotowym 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i prowadzi księgi 
rachunkowe w sposób umożliwiający sporządzenie rachunku zysków i strat w wersji 
porównawczej. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie 
z ich treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
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Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości z tym, że: 

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje 
stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącej załącznik do 
ustawy podatkowej, 

- rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych o cenie nabycia wyższej niż 3.500 zł. następuje w miesiącu następnym po miesiącu 
przyjęcia ich do użytkowania, 

- odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z zastosowaniem metody liniowej, dopuszcza się 
również stosowanie metody degresywnej oraz w przypadku używanych składników majątku 
stosowanie stawek indywidualnych, 

- zakupione materiały i towary wykazuję się w księgach rachunkowych według rzeczywistych 
cen zakupu; na dzień bilansowy ceny te nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto, 

- odpisywanie kosztów zakupu następuje w całości w okresie sprawozdawczym, w którym 
koszty te poniesiono, 

- wycena zużycia nie objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów 
dokonywana jest w sposób uproszczony – pomija się ewidencję magazynową materiałów i 
towarów odpisując ich wartość w momencie zakupu w koszty, jednak wówczas na koniec 
każdego kwartału dokonuje się spisu z natury składników majątku nie zużytych i nie 
sprzedanych, a wyniki inwentaryzacji pomniejszają koszty (metoda powyższe stosowana jest w 
odniesieniu do składników majątku przychodni),  

- rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wyceniane są 
według metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło), 

- do ustalania przychodów z tytułu świadczenia usług stosuje się odpowiednio 
zaprogramowane w systemie ”EXCELL” kalkulatory, określające stawki wynagrodzeń obsługi 
medycznej oraz przychody z wynajmu infrastruktury. 

1.Bilans 
Aktywa i pasywa wykazane w łącznym bilansie Spółki, stanowią sumę aktywów i pasywów 
wykazanych w bilansach Operatora Medycznego i Oddziału, z wyłączeniem wartości 
zobowiązań i należności wewnątrzzakładowych, funduszu wydzielonego oraz wartości 
nakładów dotyczących prac rozwojowych, prowadzonych w ramach transakcji wewnętrznych 
dokonywanych pomiędzy Operatorem Medycznym i Oddziałem – Operatorem Infrastruktury. 

1.1.Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o 
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

– koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie 
wykorzystany do produkcji, 

– nabytą wartość firmy, 

– nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

– nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

– nabyte oprogramowanie komputerowe, 
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– know-how. 

Wartość początkową oprogramowania ujmuje się według ceny nabycia uwzględniającej koszty 
instalacji . 

 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 
ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: 

– koszty prac rozwojowych      20 %, 

– wartość firmy       10 %, 

– nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje   20 %, 

– oprogramowanie komputerów      30 %, 

– pozostałe wartości niematerialne i prawne   20 %. 

 

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nie przekraczającej 3.500 zł są 
spisywane jednorazowo w koszty w dniu przyjęcia ich do użytkowania. 

1.2.Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe własne, inwestycje w obcych środkach 
trwałych nie zaliczanych do aktywów jednostki, środki trwałe w budowie oraz obce środki 
trwałe przyjęte do używania przez jednostkę, jeżeli umowa spełnia warunki określone w 
Ustawie, polegające na przeniesieniu na jednostkę znaczących korzyści i ryzyk związanych z 
posiadaniem aktywów. 

Środki trwałe  są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość. 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków 
trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, 
ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto 
środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w 
przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.  

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość 
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych 
nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są 
stawki wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w 
sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają 
one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku 
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 złotych są jednorazowo odpisywane w 
ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. 

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: 
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– prawo wieczystego użytkowania gruntów     2,5 % 

– budowle          4 % 

– budynki          2,5 % 

– budynki nie będące własnością       10 % 

– urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20 % 

– sprzęt komputerowy        30 % 

– środki transportu         20 % 

– inne środki trwałe         20, 25 % 

 

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych obejmuje 
również różnice kursowe wynikające z zapłaty zobowiązań związanych z nabyciem składnika 
aktywów oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, powstające w 
okresie budowy, montażu i przystosowania. 

1.3.Inwestycje długoterminowe 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące 
aktywów finansowych, zaliczone do aktywów trwałych, nabyte w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich 
pożytków nie wynikających z operacyjnej działalności statutowej– wycenia się według ceny 
ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według 
wartości godziwej. Wartość godziwą ustala się na poziomie najbardziej prawdopodobnej ceny 
możliwej do uzyskania na rynku na dzień bilansowy. Wartość godziwa ma odzwierciedlać 
rzeczywistą sytuację rynkową i okoliczności wymiany. Przy braku aktualnych cen 
pochodzących z rynku, jednostka bierze do wyceny informacje z różnych źródeł, między 
innymi takich jak projekcje zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych oparte na 
wiarygodnych szacunkach przyszłych przepływów środków pieniężnych, z uwzględnieniem 
warunków zawartych w otoczeniu. 

Skutki aktualizacji wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 
zaliczanych do inwestycji długoterminowych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen 
rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji 
uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał 
(fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia 
wyceny rozliczona - zmniejsza ten kapitał (fundusz).   

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne 
inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według 
ceny nabycia albo ceny zakupu jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są 
istotne.  

Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczanych do aktywów finansowych 
dokonuje się nie późnej niż na koniec okresu sprawozdawczego. Skutki obniżenia wartości 
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długoterminowych aktywów finansowych zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost 
wartości danej inwestycji zaliczanej do aktywów finansowych, bezpośrednio wiążący się z 
uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do 
wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. 

Jeżeli wartość zbytej inwestycji zaliczonej do aktywów trwałych była uprzednio 
przeszacowana albo wyceniana w cenie rynkowej lub w cenie nabycia, w zależności od tego, 
która z nich była niższa, zaś skutki tej wyceny ujęto w sposób określony powyżej to nadwyżkę 
z tytułu przeszacowania ustala się i rozlicza z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. 

1.4.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują: 

– aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

– inne rozliczenia międzyokresowe. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego to kwota podatku dochodowego od 
osób prawnych, jaką będzie można w przyszłości zmniejszyć podatek bieżący, wykazany w 
rocznej deklaracji podatkowej, gdyż możliwe będzie uwzględnienie już poniesionych, lecz 
podatkowo na razie niehonorowanych kosztów uzyskania przychodów tj. memoriałowo 
zarachowanych ujemnych różnic kursowych, odsetek, odpisów aktualizujących aktywa, jak i 
potrąceń strat podatkowych z lat ubiegłych. Ze względu na to, że aktywa będą potrącane w 
przyszłości, pod uwagę bierze się taką stawkę podatku, jaka prawdopodobnie będzie 
obowiązywać.  

 

Inne rozliczenia międzyokresowe obejmują tę część już poniesionych kosztów, która z uwagi 
na okres ich skutkowania zostanie odpisana w następnych latach. Wykazuje się je w wysokości 
nominalnej po uprzednim upewnieniu się, że koszty te przyniosą Spółce korzyści w 
przyszłości. 

1.5.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według rzeczywistych cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.  

Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób: 

– materiały    cena zakupu 

– półprodukty i produkty w toku  koszt wytworzenia lub koszt materiałów bezpośrednich      
lub nie są wyceniane w ogóle  

– produkty gotowe   koszt wytworzenia 

– towary    cena zakupu 

 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

– wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 

– ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w 
jakich się znajduje na dzień wyceny, 

– magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów 
jest niezbędne w procesie produkcji, 
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– sprzedaży produktów. 

W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży 
bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się 
o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub 
produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi 
różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 
związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do 
cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza 
się je odpowiednio do: 

– pozostałych kosztów operacyjnych,  

– kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,  

– kosztów sprzedaży. 

Stosowane metody wyceny rozchodu : 

– według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) 
danego składnika aktywów, 

– w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników 
aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu 
lub wytworzenia. 

1.6.Należności  

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna 
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak 
od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i 
przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do 
przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia 
produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych 
kosztów). 

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się 
odpowiednio do: pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od 
rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

1.7.Środki pieni ężne 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w 
tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu 
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 
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1.8.Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia 
jest uzasadniony charakterem rozliczanych koszów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z 
tytułu realizacji kontraktów długoterminowych 

 

1.9.Kapitały (fundusze) własne  

 
Kapitał (fundusz) własny ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

Kapitał (fundusz) zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w 
umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione 
wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału 
rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz z dopłat do kapitału. 

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w 
kapitale własnym. 

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał 
(fundusz) powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia 
lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału (fundusz) rezerwowego z 
aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał (fundusz) zapasowy. Odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza 
kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku 
trwałego.  

1.10.Rezerwy  

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych 
lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się 
wiążą. 

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły: 

– straty z transakcji gospodarczych w toku, 

– udzielone gwarancje i poręczenia, 

– skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, 

– przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, 

– odprawy emerytalno - rentowe, 

– przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją. 

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu 
o własne szacunki. 
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1.11.Zobowiązania  

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż 
środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które 
wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z 
wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe 
części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 
sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 
niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 
na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i 
dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu 
wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  

 

1.12.Inne rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy . 

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: 

– rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi, 

– wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na 
mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania, 

– koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, 
obejmują w szczególności: 

– równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

– środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, 
w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do 
innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń 
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody 
operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków 
trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, 

– ujemną wartość firmy, 

– nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów 
długoterminowych (jeśli takie kontrakty są realizowane). 

1.13.Wycena transakcji w walutach obcych 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
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– kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub 
zobowiązań, 

– średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w 
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – 
w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

– składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenionych metodą praw własności) - po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez 
bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, 

– składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego 
usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, 
powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. 
Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich 
wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 
Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część 
kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego. 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, 
powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych 
zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do 
kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i 
prawnych. 

2.Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) 
Przychody i koszty wykazane w rachunku zysków i strat Spółki stanowią sumę przychodów i 
kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat Operatora Medycznego i Oddziału z 
wyłączeniem wartości transakcji wewnętrznych dokonywanych pomiędzy Operatorem 
Medycznym i Oddziałem – Operatorem Infrastruktury. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obejmują niewątpliwe, 
należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od 
towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. 

 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i koszty 
ogólnego Zarządu zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej i związane są z 
zasadniczą działalnością Spółki. 

Koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową  w celu zapewnienia współmierności 
przychodów i związanych z nimi kosztów. 

 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 
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– Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w 
zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 
wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, 
kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

      Zgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy o rachunkowości - art.3 ust 1 pkt 32. do 
pozostałych  

      przychodów i kosztów operacyjnych kwalifikuje się także przychody i koszty związane z  

      utrzymaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości  niematerialnych i prawnych 
zaliczanych do  

       inwestycji  

– Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi, 

– Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

– Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie 
związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

 

 

3.Opodatkowanie 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i 
usług oraz samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku do dnia 30 kwietnia 2004 był 
samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Począwszy od 01 maja 2004 w 
związku ze zmianą przepisów o podatku VAT spowodowaną wejściem Polski do Unii 
Europejskiej Oddział utracił status  samodzielnego podatnika podatku od towarów i usług 
VAT.   

Oddział jako jednostka organizacyjna wydzielona z jednostki macierzystej nie jest 
samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 

Przychody i koszty uzyskania przychodu Oddziału i Operatora Medycznego ujmowane są w 
deklaracji łącznej CIT.  

Wynik finansowy brutto korygują: 

– bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

– aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie 
z przepisami podatkowymi na podstawie łącznego sprawozdania finansowego i rachunku 
zysków i strat sumując przychody i koszty Centrali i Oddziału z zastosowaniem wyłączeń. 

Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 
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odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 
uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem 
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji 
rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) 
własny. 

4.Instrumenty finansowe 
Instrumenty finansowe - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów 
finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u 
drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami 
jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub 
zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. 

Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: 

a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu 
udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym 
przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym 
terminie, 

c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem 
zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów 
wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw 
następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez 
podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, 

d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników 
oraz innych osób związanych z jednostką w j ej kapitałach, 

e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9 
Ustawy o rachunkowości. 

Aktywa  pieniężne - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, 
walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w 
tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne 
lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia 
(lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków 
pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej). 
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Aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe 
wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania 
aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na 
korzystnych warunkach. 

Zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów 
finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych 
warunkach. 

Instrumenty  kapitałowe - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku 
jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także 
zobowiązanie się  jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów 
kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty. 

 

5.ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO W O KRESIE 
OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych notowania 
średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank 
Polski przedstawiały się następująco. 

Okres/kurs 
 

Kurs średni 
 

Kurs minimalny 
 

Kurs maksymalny 
 

Kurs na koniec okresu 
 01.01.03-11.12.03 

 
4,4415 

 
3,9773 4,7127 4,6465 

12.12.03-31.12.04 
 

    

6. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 

6.1.Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną obowiązującą zasadą przeliczenia: 

– bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu, 

– rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w 
odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie 
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 

6.2.Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych 

 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

 
w tyś. zł  W tyś. EUR 

 
 

12.12.03- 
31.12.04 

01.01.03-
11.12.03 

12.12.03-
31.12.04 

 

01.01.03- 

11.12.03 

I. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi 

7.477 4.528 1.649 1.019 

II. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

 

-3.958 -1.758 -873 -396 

III. Zysk (strata) brutto 
 

-3.186 -1.896 -703 -427 

IV. Zysk (strata) netto 
 

-2.989 -1.917 -659 -432 
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V. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

7.198 3.683 1.588 829 

VI. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

 

-25.639 -17.177 -5.721 -3.867 

VII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

19.004 13.503 4.192 3.040 

VIII. Przepływy pieniężne netto, 
razem 

563 9 124 2 

IX. Aktywa razem 
 

62.632 34.610 15.355 7.449 

X. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

 

44.077 28.032 10.806 6.033 

XI. Zobowiązania długoterminowe 
 

23.997 20.654 5.883 4.445 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 
 

18.441 6.997 4.521 1.506 

XIII. Kapitał (fundusz) własny 
 

18.555 6.578 4.549 1.416 

XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy 
 

13.811 8.728 3.386 1.878 

XV. Liczba akcji (w zł) 
 

13.811.262 - 13.811.262 - 

XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w 
zł / EUR)  
 

-0,29 - -0,06 - 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 
jedna akcję zwykłą                        (w 
zł. / EUR) 
 

- - - - 

XVIII. Wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR) 
 

1,34 - 0,33 - 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję                (w zł / EUR) 
 

- - - - 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedna akcję (w zł / 
EUR) 
 

- - - - 

 

7.RÓŻNICE POMI ĘDZY POLSKIMI A MI ĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI 
RACHUNKOWO ŚCI 

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w 
znowelizowanej Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Ustawa - tekst 
jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Wynik finansowy oraz niektóre 
pozycje aktywów i pasywów różniłyby się od wielkości, które wykazane byłyby w 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Inny może być sposób prezentacji sprawozdań 
finansowych oraz zakres ujawnionych informacji. 

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Zarząd Spółki nie sporządził sprawozdania 
finansowego według MSSF. Nie ma zatem pewności, że zidentyfikowane poniżej różnice 
stanowią całość różnic pomiędzy wynikiem oraz aktywami netto wynikającymi z 
zamieszczonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań, które byłyby przygotowane 
według MSSF oraz nie można dokonać oceny wpływu różnic, które zostały opisane poniżej. 

Niniejsze zestawienie nie powinno być traktowane jako kompletna lista różnic pomiędzy 
przepisami Ustawy a MSSF. Niniejsze zestawienie nie uwzględnia spraw obecnie 
nieuregulowanych w Ustawie lub MSSF. Dodatkowo, w niniejszym zestawieniu nie 
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uwzględniono zmian Ustawie lub MSSF, które będą obowiązywać lub mogą obowiązywać po 
31 grudnia 2003 roku w oparciu o plany i projekty organów odpowiedzialnych za tworzenie 
przepisów w Polsce lub MSSF. 

Poniżej przedstawiono w formie opisowej istotne różnice pomiędzy podstawowymi pozycjami 
sprawozdania sporządzonego według ustawy o MSSF. 

7.1.Kapitalizacja kosztów finansowych 
Według ustawy kapitalizacja kosztów finansowych wynikających z kredytów i pożyczek 
(włączając związane z nimi różnice kursowe) jest obligatoryjna w przypadku, gdy koszty te 
dotyczą konkretnych kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu nabycia, budowy lub 
wytworzenia środków trwałych. Według preferowanych zasad MSR, koszty finansowe 
związane z pożyczkami i kredytami powinny być rozpoznawane w okresie, w którym zostały 
poniesione, bez względu na to w jaki sposób wykorzystano środki pochodzące z kredytu. 
Alternatywnie MSR 19 dopuszcza kapitalizację kosztów finansowych wynikających z 
pożyczek w przypadku, gdy koszty te związane są bezpośrednio z nabyciem, budową lub 
wytworzeniem określonych aktywów. Koszty finansowe, które mogą zostać skapitalizowane to 
takie, które nie zostały poniesione w przypadku gdyby określone środki trwałe nie zostały 
wytworzone. 

7.2.Podatek odroczony 
Zasady tworzenia rezerw i aktywa z tytułu podatku odroczonego nie odbiegają od zasad, które 
zastosowałaby Spółka sporządzając sprawozdanie zgodnie z MSSF. 

Podatek odroczony różniłby się jednak w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według 
MSSF od sprawozdania według Ustawy w rezultacie różnic opisanych powyżej wpływających 
na wielkość aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym. 

7.3.Prezentacja oraz zakres ujawnianych informacji 
Wymogi niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości wprowadzają rozszerzony 
zakres ujawnień i informacji niż według Ustawy oraz Rozporządzenia o prospekcie. Format 
prezentacji niektórych elementów sprawozdania finansowego może być odmienny według 
MSSF 
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  BILANS   

  w tys.  zł   

  

 
   
   Noty 2004 2003   

     AKTYWA   

    I. Aktywa trwałe   60 388 32 823   

     1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 1 55 22   

        - warto ść firmy   0 0   

     2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 26 318 27 645   

     3. Należności długoterminowe 
1497449312997511041833

613957955 0 0   

      3.1. Od jednostek powi ązanych   0 0   

      3.2. Od pozostałych jednostek   0 0   

     4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 30 231 3 458   

      4.1. Nieruchomo ści   30 231 3 352   

      4.2. Wartości niematerialne i prawne   0 0   

      4.3. Długoterminowe aktywa finansowe   0  106   

       a) w jednostkach powi ązanych, w tym:   0  0   

  
      - udziały lub akcje w  jednostkach podporz ądkowanych 
wyceniane  metod ą praw własno ści   0 0   

       b) w pozostałych jednostkach   0 106   

      4.4. Inne inwestycje długoterminowe   0 0   

     5. Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 866040713123665 3 684  1 698   

  
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   996 680   

      5.2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe   2 688  1 018   

    II. Aktywa obrotowe   2 244 1 787   

     1. Zapasy 1666813612196046 298 156   

     2. Należności krótkoterminowe 
5385792592888610418336

13957955 1 125 1 457   

      2.1. Od jednostek powi ązanych   25 0   

      2.2. Od pozostałych jednostek   1 100 1 457   

     3. Inwestycje krótkoterminowe   745 103   

      3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3519756 87189 745 103   

       a) w jednostkach powi ązanych   49 0   

       b) w pozostałych jednostkach   30 0   

       c) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne   666 103   

      3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   0  0   

     4. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 13986191339395 76  71   

  A k t y w a  r a z e m   62 632 34 610   

     PASYWA   

    I. Kapitał własny   18 555 6 578   
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     1. Kapitał zakładowy 64577293250372 13 811 8 728   

  
   2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ść 
ujemna)   0 0   

     3. Akcje (udziały) własne (wielko ść ujemna) 92985731349837 0  0   

     4. Kapitał zapasowy 25081389916540 11 015 3 000   

     5. Kapitał  z aktualizacji wyceny 585620510090 000 4 568 2 700   

     6. Pozostałe kapitały rezerwowe 12306031147322 48 0 0   

     7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -7 850 -5 933   

     8. Zysk (strata) netto   -2 989 -1 917   

  
   9. Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego 
(wielko ść ujemna) 1515302715566657 0 0   

    II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania   44 077 28 032   

     1. Rezerwy na zobowi ązania 943018915619754 1 639 381   

  
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   211 91   

      1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   328  251   

       a) długoterminowa   328 251   

       b) krótkoterminowa   0 0   

      1.3. Pozostałe rezerwy   1 100 39   

       a) długoterminowe   0 0   

       b) krótkoterminowe   1 100 39   

     2. Zobowi ązania długoterminowe 293459413483950 23 997  20 654   

      2.1. Wobec jednostek powi ązanych   5 808 4 304   

      2.2. Wobec pozostałych jednostek   18 189 16 350   

     3. Zobowi ązania krótkoterminowe 591511610363776 18 441  6 997   

      3.1. Wobec jednostek powi ązanych   1 149 0   

      3.2. Wobec pozostałych jednostek   17 259 6 988   

      3.3. Fundusze specjalne   33 9   

     4. Rozliczenia mi ędzyokresowe 21596157543062 0  0   

      4.1. Ujemna warto ść firmy   0 0   

      4.2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe   0  0   

       a) długoterminowe   0 0   

       b) krótkoterminowe   0 0   

  P a s y w a  r a z e m   62 632 34 610   

              

  Wartość ksi ęgowa         

  Liczba akcji (w szt.)         

  Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł) 1141556813990969       

  Rozwodniona liczba akcji (w szt.)         

  Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w zł) 1141556813990969       

            

  

Pozycj ę "Udziały lub akcje w jednostkach podporz ądkowanych wyceniane metod ą praw własno ści" wykazuje si ę, jeżeli w 
sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcj i w jednostkach podporz ądkowanych stosowana jest metoda praw 
własno ści 
Emitent wykazuje 
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  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   

  w tys.  zł   

  

 
   
   Noty 2004 2003   

  
 I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materiałów, w 
tym:   7 477 4 528   

      - od jednostek powi ązanych   2 181 0   

    1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 98810229465599 7 476  4 528   

    2. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materiałów 122354302535725 1  0   

   II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i mate riałów, w tym:   8 391  5 925   

      - jednostkom powi ązanym     0   

    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4557 2916414064 8 391 5 925   

    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     0   

   III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży   -914 -1 397   

   IV. Koszty sprzeda ży 45572916414064 0 0   

   V. Koszty ogólnego zarz ądu 45572916414064 2 316 196   

   VI. Zysk (strata) ze sprzeda ży   -3 230 -1 593   

   VII. Pozostałe przychody operacyjne   346 76   

    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwały ch   23 10   

    2. Dotacje   0 0   

    3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 323 66   

   VIII. Pozostałe koszty operacyjne   1 074 241   

    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa łych   0  0   

    2. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych   314  172   

    3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 760 69   

   IX. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej   -3 958 -1 758   

   X. Przychody finansowe 117247249039429 3 326 196   

    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0 0   

      - od jednostek powi ązanych   0 0   

    2. Odsetki, w tym:   5 6   

      - od jednostek powi ązanych   0 0   

    3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 10   

    4. Aktualizacja warto ści inwestycji   0 0   

    5. Inne   3 321 180   

   XI. Koszty finansowe 137680768697064 2 554 331   

    1. Odsetki w tym:   1 639 72   

      - dla jednostek powi ązanych   87 0   

    2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0   
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    3. Aktualizacja warto ści inwestycji   0 0   

    4. Inne   915 259   

   XII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej   -3 186 -1 893   

   XIII. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych   0 -3   

    1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0   

    2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 3   

   XIV. Zysk (strata) brutto   -3 186 -1 896   

   XV. Podatek dochodowy 3132481708979 -197 21   

     a) część bieżąca     0   

     b) część odroczona   -197     

   XVI. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty) 6980643604527 -2 989  -1 917   

  
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz ądkowanych 
wycenianych metod ą praw własno ści 112632694434962       

   XVII. Zysk (strata) netto   -2 989 -1 917   

            

  Zysk (strata) netto (zanualizowany)         

  Średnia wa żona liczba akcji zwykłych (w szt.)         

  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł) 142213911137488       

  Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)         

  Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł) 142213911137488       

            

  
 
     

            

  

Pozycj ę "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podpo rządkowanych wycenianych metod ą praw własno ści" wykazuje si ę, 
jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lu b akcji w jednostkach podporz ądkowanych stosowana jest metoda 
praw własno ści 
 
Wsk   

            

 
 
 
 

          

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

  w tys.  zł   

  

 
   
   
   2004 2003   

   I. Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 6 578 8 494   

       a) zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0 0   

       b) korekty bł ędów podstawowych 0 0   

  
  I.a. Kapitał  własny na pocz ątek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 6 578 8 494   
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     1. Kapitał zakładowy na pocz ątek okresu 8 728 8 728   

      1.1. Zmiany kapitału zakładowego 5 083 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 5 083 0   

        - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        - umorzenia akcji (udziałów) 0 0   

        -  0 0   

      1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 811 8 728   

     2. Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na pocz ątek  okresu 0 0   

      2.1. Zmiany nale żnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      2.2. Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu 0 0   

     3. Akcje (udziały) własne na pocz ątek okresu 0 0   

      3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0   

     4. Kapitał  zapasowy na pocz ątek okresu 3 000 3 000   

      4.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 015 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 8 015 0   

        - emisji akcji powy żej warto ści nominalnej 8 015 0   

        - z podziału zysku (ustawowo) 0 0   

        - z podziału zysku (ponad wymagan ą ustawowo minimaln ą warto ść) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        - pokrycia straty 0 0   

        -  0 0   

      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 015 3 000   

     5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu 2 700 2 700   

      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 868 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 1 868 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        - zbycia środków trwałych 0 0   

        -  0 0   
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      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 568 2 700   

     6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu 0 0   

      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec o kresu 0 0   

     7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu -7 850 -5 933   

      7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0 -5 933   

       a) zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0 0   

       b) korekty bł ędów podstawowych 0 0   

      7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0   

      7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0 0   

       a) zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0 0   

       b) korekty bł ędów podstawowych 0 0   

  
    7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        - przeniesienia straty z lat ubiegłych do p okrycia 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 850 5 933   

      7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec  okresu -7 850 -5 933   

     8. Wynik netto -2 989 -1 916   

       a) zysk netto 0 0   

       b) strata netto 2 989 1 916   

       c) odpisy z zysku 0 0   

   II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 18 555 6 578   

  
 III. Kapitał  własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 0 0   
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  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

  w tys.  zł   

  

 
 
   
   2004 2003   

   A. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej   

  (metoda bezpo średnia)       

  Wpływy       

  Sprzeda ż       

  Inne wpływy z działalno ści operacyjnej       

  Wydatki       

  Dostawy i usługi       

  Wynagrodzenia netto       

  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia       

  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym       

  Inne wydatki operacyjne       

  
Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej  (I-II) - metoda 
bezpośrednia       

  (metoda po średnia)       

     I. Zysk (strata) netto -2 989 -1 917   

     II. Korekty razem 10 187 5 600   

  
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporz ądkowanych 
wycenianych metod ą praw własno ści 0 0   

      2. Amortyzacja 1 818 497   

      3. (Zyski) straty z tytułu ró żnic kursowych 0 0   

      4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0   

      5. (Zysk) strata z działalno ści inwestycyjnej 0 -10   

      6. Zmiana stanu rezerw 1 257 -669   

      7. Zmiana stanu zapasów -142 -5   

      8. Zmiana stanu nale żności 333 500   

  
    9. Zmiana stanu zobowi ązań krótkoterminowych, z wyj ątkiem 
pożyczek i  kredytów 8 912 5 258   

      10. Zmiana stanu rozlicze ń międzyokresowych -1 991 29   

      11. Inne korekty 0 0   

  
   III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II) - 
metoda po średnia 7 198 3 683   

   B. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej   

     I. Wpływy 188 110   

  
    1. Zbycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 82 0   

  
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i 
prawne 0 0   

      3. Z aktywów finansowych, w tym: 106 110   

       a) w jednostkach powi ązanych 106 110   
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        - zbycie aktywów finansowych 106 110   

        - dywidendy i udziały w zyskach 0 0   

        - spłata udzielonych po życzek długoterminowych 0 0   

        - odsetki 0 0   

        - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0   

       b) w pozostałych jednostkach 0 0   

        - zbycie aktywów finansowych 0 0   

        - dywidendy i udziały w zyskach 0 0   

        - spłata udzielonych po życzek długoterminowych 0 0   

        - odsetki 0 0   

        - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0   

      4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0   

     II. Wydatki 25 827 17 287   

  
    1. Nabycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 25 797 17 174   

      2. Inwestycje w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 0  7   

      3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 106   

       a) w jednostkach powi ązanych 0 0   

        - nabycie aktywów finansowych 0 0   

        - udzielone po życzki długoterminowe 0 0   

       b) w pozostałych jednostkach 0 106   

        - nabycie aktywów finansowych 0 106   

        - udzielone po życzki długoterminowe 0 0   

      4. Inne wydatki inwestycyjne 30 0   

     III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) -25 639  -17 177   

   C. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej   

     I. Wpływy 19 003 14 019   

  
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałó w) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8 015 0   

      2. Kredyty i po życzki 10 014 13 757   

      3. Emisja dłu żnych papierów warto ściowych 0 0   

      4. Inne wpływy finansowe 975 262   

     II. Wydatki 0 516   

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0   

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła ścicieli 0 0   

  
    3. Inne, ni ż wypłaty na rzecz wła ścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 0 0   

      4. Spłaty kredytów i po życzek 0 516   

      5. Wykup dłu żnych papierów warto ściowych 0 0   

      6. Z tytułu innych zobowi ązań finansowych 0 0   

      7. Płatno ści zobowi ązań z tytułu  umów leasingu finansowego 0 0   

      8. Odsetki 0 0   

      9. Inne wydatki finansowe 0 0   



 

 43 

     III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I-II) 19 003  13 503   

   D. Przepływy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 562 9   

   E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: 562 9   

        - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytułu ró żnic kursowych 0  0   

   F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 103 94   

   G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 666 103   

        - o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania 0 0   

          

  

 
       
     
     

          

  

Rachunek przepływów pieni ężnych mo że być sporz ądzony metod ą bezpośredni ą lub po średni ą, zależnie od wyboru dokonanego 
przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełni ć zależnie od wybranej metody) 
 
Pozycj ę "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek pod   

          

 
 
 
 

            

  POZYCJE POZABILANSOWE   

  w tys.  zł   

  

 
   
   Nota 2004 2003   

   1. Należności warunkowe 77823021977121 0 0   

    1.1. Od jednostek powi ązanych (z tytułu)   0 0   

     - otrzymanych gwarancji i por ęczeń   0 0   

     -    0 0   

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)   0 0   

     - otrzymanych gwarancji i por ęczeń   0 0   

     -    0 0   

   2. Zobowi ązania warunkowe 77823021977121 0 0   

    2.1. Na rzecz jednostek powi ązanych (z tytułu)   0 0   

     - udzielonych gwarancji i por ęczeń   0 0   

     -    0 0   

    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   0 0   

     - udzielonych gwarancji i por ęczeń   0 0   

     -    0 0   

   3. Inne (z tytułu)   0 0   

     -    0 0   
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  P o z y c j e  p o z a b i l a n s o w e,  r a z e m   0 0   

            

  

 
   
   
     

            

 
 
            

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   

  w tys.  zł   

  

 
   
     
   
   
   Noty 2004 2003   

  
 I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materiałów, w 
tym:   7 477 4 528   

      - od jednostek powi ązanych   2 181 0   

    1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 98810229465599 7 476  4 528   

    2. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materiałów 122354302535725 1  0   

   II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i mate riałów, w tym:   8 391  5 925   

      - jednostkom powi ązanym     0   

    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4557 2916414064 8 391 5 925   

    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów     0   

   III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży   -914 -1 397   

   IV. Koszty sprzeda ży 45572916414064 0 0   

   V. Koszty ogólnego zarz ądu 45572916414064 2 316 196   

   VI. Zysk (strata) ze sprzeda ży   -3 230 -1 593   

   VII. Pozostałe przychody operacyjne   346 76   

    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwały ch   23 10   

    2. Dotacje   0 0   

    3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 323 66   

   VIII. Pozostałe koszty operacyjne   1 074 241   

    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa łych   0  0   

    2. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych   314  172   

    3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 760 69   

   IX. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej   -3 958 -1 758   

   X. Przychody finansowe 117247249039429 3 326 196   

    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0 0   

      - od jednostek powi ązanych   0 0   

    2. Odsetki, w tym:   5 6   

      - od jednostek powi ązanych   0 0   

    3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 10   

    4. Aktualizacja warto ści inwestycji   0 0   
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    5. Inne   3 321 180   

   XI. Koszty finansowe 137680768697064 2 554 331   

    1. Odsetki w tym:   1 639 72   

      - dla jednostek powi ązanych   87 0   

    2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0   

    3. Aktualizacja warto ści inwestycji   0 0   

    4. Inne   915 259   

   XII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej   -3 186 -1 893   

   XIII. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych   0 -3   

    1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0   

    2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 3   

   XIV. Zysk (strata) brutto   -3 186 -1 896   

   XV. Podatek dochodowy 3132481708979 -197 21   

     a) część bieżąca     0   

     b) część odroczona   -197     

   XVI. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty) 6980643604527 -2 989  -1 917   

  
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporz ądkowanych 
wycenianych metod ą praw własno ści 112632694434962       

   XVII. Zysk (strata) netto   -2 989 -1 917   

            

  Zysk (strata) netto (zanualizowany)         

  Średnia wa żona liczba akcji zwykłych (w szt.)         

  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł) 142213911137488       

  Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)         

  Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł) 142213911137488       

            

  

 
     
     

            

  

Pozycj ę "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podpo rządkowanych wycenianych metod ą praw własno ści" wykazuje si ę, 
jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lu b akcji w jednostkach podporz ądkowanych stosowana jest metoda 
praw własno ści 
 
Wsk   

            
 
 
 
 

          

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

  w tys.  zł   

  
 
   2004 2003   



 

 46 

   I. Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 6 578 8 494   

       a) zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0 0   

       b) korekty bł ędów podstawowych 0 0   

    I.a. Kapitał  własny na pocz ątek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych porównyw alnych 6 578  8 494   

     1. Kapitał zakładowy na pocz ątek okresu 8 728 8 728   

      1.1. Zmiany kapitału zakładowego 5 083 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 5 083 0   

        - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        - umorzenia akcji (udziałów) 0 0   

        -  0 0   

      1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 811 8 728   

     2. Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na pocz ątek  okresu 0 0   

      2.1. Zmiany nale żnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      2.2. Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu 0 0   

     3. Akcje (udziały) własne na pocz ątek okresu 0 0   

      3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0   

     4. Kapitał  zapasowy na pocz ątek okresu 3 000 3 000   

      4.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 015 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 8 015 0   

        - emisji akcji powy żej warto ści nominalnej 8 015 0   

        - z podziału zysku (ustawowo) 0 0   

        - z podziału zysku (ponad wymagan ą ustawowo minimaln ą warto ść) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        - pokrycia straty 0 0   

        -  0 0   

      4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 015 3 000   

     5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu 2 700 2 700   
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      5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 868 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 1 868 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        - zbycia środków trwałych 0 0   

        -  0 0   

      5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 568 2 700   

     6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu 0 0   

      6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych  0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec o kresu 0 0   

     7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu -7 850 -5 933   

      7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0 -5 933   

       a) zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0 0   

       b) korekty bł ędów podstawowych 0 0   

      7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0   

      7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0 0   

       a) zmiany przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0 0   

       b) korekty bł ędów podstawowych 0 0   

  
    7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 0 0   

       a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

        - przeniesienia straty z lat ubiegłych do p okrycia 0 0   

        -  0 0   

       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

      7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 850 5 933   

      7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec  okresu -7 850 -5 933   

     8. Wynik netto -2 989 -1 916   

       a) zysk netto 0 0   

       b) strata netto 2 989 1 916   
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       c) odpisy z zysku 0 0   

   II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 18 555 6 578   

   III. Kapitał  własny, po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia stra ty) 0  0   

          

  

 
       
     
     

          
 
 

          

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

  w tys.  zł   

  
 
   2004 2003   

   A. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej   

  (metoda bezpo średnia)       

  Wpływy       

  Sprzeda ż       

  Inne wpływy z działalno ści operacyjnej       

  Wydatki       

  Dostawy i usługi       

  Wynagrodzenia netto       

  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia       

  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym       

  Inne wydatki operacyjne       

  Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej  (I-II) - metoda bezpo średnia       

  (metoda po średnia)       

     I. Zysk (strata) netto -2 989 -1 917   

     II. Korekty razem 10 187 5 600   

  
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporz ądkowanych wycenianych metod ą 
praw własno ści 0 0   

      2. Amortyzacja 1 818 497   

      3. (Zyski) straty z tytułu ró żnic kursowych 0 0   

      4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0   

      5. (Zysk) strata z działalno ści inwestycyjnej 0 -10   

      6. Zmiana stanu rezerw 1 257 -669   

      7. Zmiana stanu zapasów -142 -5   

      8. Zmiana stanu nale żności 333 500   

      9. Zmiana stanu zobowi ązań krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i  kredytów 8 912  5 258   

      10. Zmiana stanu rozlicze ń międzyokresowych -1 991 29   

      11. Inne korekty 0 0   
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     III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II) - metoda po średnia 7 198  3 683   

   B. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej   

     I. Wpływy 188 110   

      1. Zbycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwałych 82  0   

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 0  0   

      3. Z aktywów finansowych, w tym: 106 110   

       a) w jednostkach powi ązanych 106 110   

        - zbycie aktywów finansowych 106 110   

        - dywidendy i udziały w zyskach 0 0   

        - spłata udzielonych po życzek długoterminowych 0 0   

        - odsetki 0 0   

        - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0   

       b) w pozostałych jednostkach 0 0   

        - zbycie aktywów finansowych 0 0   

        - dywidendy i udziały w zyskach 0 0   

        - spłata udzielonych po życzek długoterminowych 0 0   

        - odsetki 0 0   

        - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0   

      4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0   

     II. Wydatki 25 827 17 287   

      1. Nabycie warto ści niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwałych 25 797  17 174   

      2. Inwestycje w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne i prawne 0 7   

      3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 106   

       a) w jednostkach powi ązanych 0 0   

        - nabycie aktywów finansowych 0 0   

        - udzielone po życzki długoterminowe 0 0   

       b) w pozostałych jednostkach 0 106   

        - nabycie aktywów finansowych 0 106   

        - udzielone po życzki długoterminowe 0 0   

      4. Inne wydatki inwestycyjne 30 0   

     III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) -25 639 -17 177   

   C. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej   

     I. Wpływy 19 003 14 019   

  
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałó w) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 8 015 0   

      2. Kredyty i po życzki 10 014 13 757   

      3. Emisja dłu żnych papierów warto ściowych 0 0   

      4. Inne wpływy finansowe 975 262   

     II. Wydatki 0 516   

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0   
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      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła ścicieli 0 0   

      3. Inne, ni ż wypłaty na rzecz wła ścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0  0   

      4. Spłaty kredytów i po życzek 0 516   

      5. Wykup dłu żnych papierów warto ściowych 0 0   

      6. Z tytułu innych zobowi ązań finansowych 0 0   

      7. Płatno ści zobowi ązań z tytułu  umów leasingu finansowego 0 0   

      8. Odsetki 0 0   

      9. Inne wydatki finansowe 0 0   

     III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I-II) 19 003 13 503   

   D. Przepływy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 562 9   

   E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: 562 9   

        - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytułu ró żnic kursowych 0 0   

   F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 103 94   

   G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 666 103   

        - o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania 0 0   

          

  

Rachunek przepływów pieni ężnych mo że być sporz ądzony metod ą bezpośredni ą lub po średni ą, zależnie od wyboru dokonanego 
przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełni ć zależnie od wybranej metody) 
 
Pozycj ę "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek pod   

          
 
 
 
 

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE        

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) koszty  zako ńczonych prac rozwojowych 0 0   

   b) warto ść firmy 0 0   

   c) koncesje, patenty, licencje i podobne warto ści, w tym: 17 0   

    - oprogramowanie komputerowe 15 0   

   d) inne warto ści niematerialne i prawne 138 22   

   e) zaliczki na warto ści niematerialne i prawne 0 0   

  Wartości niematerialne i prawne, razem 155 22   
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  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)   

  

  w tys.  zł   

  a b c d e   

  
koncesje, patenty, licencje i podobne 
warto ści, w tym:   

  

 
   
     
   
   
   

koszty  
zakończonych 
prac 
rozwojowych warto ść firmy   

- oprogramowanie 
komputerowe 

inne warto ści 
niematerialne i 
prawne 

zaliczki na 
warto ści 
niematerialne i 
prawne 

Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem   

  
 a) warto ść brutto warto ści niematerialnych i 
prawnych na pocz ątek okresu 0 0 4 4 50   54   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0 25 23 118   143   

    - nabycia 0 0 25 23 118   143   

  zmniejszenia (z tytułu)                 

                    

  
 c) warto ść brutto warto ści niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 0 0 29 27 168   197   

  
 d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
pocz ątek okresu 0 0 4 4 28   32   

  amortyzacja za okres (z tytułu)                 

    - zwiększenia 0 0 8 8 2   10   

  
 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 0 0 12 12 30   42   

  
odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści na 
pocz ątek okresu                 

  zwiększenia                 

  zmniejszenia                 

  
odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści na 
koniec okresu                 

  
 f) warto ść netto warto ści niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 0 0 17 15 138   155   
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNO ŚCIOWA) 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) własne 155 22   

  
 b) używane na podstawie umowy najmu, dzier żawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym: 0 0   

          

  Wartości niematerialne i prawne, razem 155 22   

          

 
 

  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE        

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) środki trwałe, w tym: 24 234 3 928   

    - grunty (w tym prawo u żytkowania wieczystego gruntu) 427 366   

    - budynki, lokale i obiekty in żynierii l ądowej i wodnej 10 862 2 808   

    - urządzenia techniczne i maszyny 192 17   

    - środki transportu 477 147   

    - inne środki trwałe 12 276 590   

   b) środki trwałe w budowie 2 070 23 702   

   c) zaliczki na środki trwałe w budowie 14 15   

  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 26 318 27 645   
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  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)   

  w tys.  zł   

  

 
   
     
   
   
   

- grunty (w tym 
prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

- budynki, lokale i 
obiekty in żynierii 
lądowej i wodnej 

- urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem   

   a) warto ść brutto środków trwałych na pocz ątek okresu 380  3 216 116 288 1 744 5 744   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 68 8 513 253 502 14 182 23 518   

    - nabycie 0 50 81 0 1 862 1 993   

    - przemieszczenia ze środków trwałych w budowie 68  8 443 169 0 11 654 20 334   

    - przemieszczenia wewn ętrzne 0 0 0 0 666 666   

    - inne 0 20 3 502 0 524   

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 375 0 191 1 152 1 718   

    - likwidacja 0 375 0 0 0 375   

    - aktualizacja warto ści 0 0 0 0 0 0   

    - sprzeda ż 0 0 0 167 0 167   

    - przemieszczenia wewn ętrzne 0 0 0 0 852 852   

    - inne 0 0 0 24 300 324   

   d) warto ść brutto środków trwałych na koniec okresu 448  11 354 369 599 14 774 27 544   

  
 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz ątek 
okresu 14 408 98 141 1 155 1 816   

   f) amortyzacja za okres (z tytułu) 7 85 78 -18 1 343 1 494   

    - odpis za rok 7 190 78 96 1 483 1 854   

    - likwidacja 0 106 0 0 0 106   

    - sprzeda ż 0 0 0 108 0 108   

    - inne 0 0 0 6 140 146   

  
 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 21 492 176 123 2 498 3 310   

  
 h) odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści na pocz ątek 
okresu 0 0 0 0 0 0   

    - zwiększenia 0 0 0 0 0 0   

    - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0   

   i) odpisy z tytułu trwałej utraty warto ści na koniec okresu 0  0 0 0 0 0   

   j) warto ść netto środków trwałych na koniec okresu 427  10 862 193 476 12 276 24 234   
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 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNO ŚCIOWA)  
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) własne 23 758 3 475   

  
 b) używane na podstawie umowy najmu, dzier żawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 476 453   

    - środki transportu 476 147   

    - urządzenia medyczne 0 306   

  Środki trwałe bilansowe, razem 24 234 3 928   

          

 
 

  

  

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO  
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  
używane na podstawie umowy najmu, dzier żawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 0 0   

    -  0 0   

  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0   

          

          

 
 

  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE        

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) należności od jednostek powi ązanych, w tym: 0 0   

    - od jednostek zale żnych (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

    - od jednostek współzale żnych (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

    - od znacz ącego inwestora (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

    - od jednostki dominuj ącej (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

   b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0   

        -  0 0   

  Należności długoterminowe netto 0 0   
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   c) odpisy aktualizuj ące warto ść należności 0 0   

  Należności długoterminowe brutto 0 0   

          

          

 
 
 

  

 
ZMIANA STANU NALE ŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) stan na pocz ątek okresu 0 0   

    -  0 0   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

    -  0 0   

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

    -  0 0   

   d) stan na koniec okresu 0 0   

    -  0 0   

          

          

 
 

  

  
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
DŁUGOTERMINOWYCH 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  Stan na pocz ątek okresu 0 0   

   a) zwiększenia (z tytułu) 0 0   

    -  0 0   

   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

    -  0 0   

  
Stan odpisów aktualizuj ących warto ść należności długoterminowych na koniec 
okresu 0 0   

          

          

          

 
 

  

  

 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
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  w tys.  zł   

   jednostka waluta 2004 2003   

   a) w walucie polskiej     0 0   

   b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeni u na zł)     0  0   

  b1. w walucie     0 0   

  po przeliczeniu na tys. zł     0 0   

  -     0 0   

  pozostałe waluty w tys. zł     0 0   

  Należności długoterminowe, razem     0 0   

              

        nie dotyczy   

              

 
 

  

  
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) stan na pocz ątek okresu 3 352 3 345   

          

   b) zwi ększenia (z tytułu) 27 234 7   

    - nabycie 226 7   

    - korekty aktualizuj ące warto ść 2 155 0   

    - przemieszczenie wewn ętrzne 24 853 0   

   c) zmniejszenia (z tytułu) 355 0   

    - sprzeda ż 105 0   

    - przemieszczenie wewn ętrzne 355 0   

          

   d) stan na koniec okresu 30 231 3 352   

          

          

          

 
 
 

  

  
ZMIANA STANU WARTO ŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 
    

   w tys.  zł   
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  2004 2003   

   a) stan na pocz ątek okresu 0 0   

          

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

    -  0 0   

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

    -  0 0   

          

   d) stan na koniec okresu 0 0   

          

          

          

 
 
 

  

 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
        

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) w jednostkach zale żnych 0 0   

    - udziały lub akcje 0 0   

    - dłu żne papiery warto ściowe 0 0   

    - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0   

          

    - udzielone po życzki 0 0   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0   

          

   b) w jednostkach współzale żnych 0 0   

    - udziały lub akcje 0 0   

    - dłu żne papiery warto ściowe 0 0   

    - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0   

          

    - udzielone po życzki 0 0   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0   

          

   c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0   

    - udziały lub akcje 0 0   

    - dłu żne papiery warto ściowe 0 0   

    - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0   
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    - udzielone po życzki 0 0   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0   

          

   d) w znacz ącym inwestorze 0 0   

    - udziały lub akcje 0 0   

    - dłu żne papiery warto ściowe 0 0   

    - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0   

          

    - udzielone po życzki 0 0   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0   

          

   e) w jednostce dominuj ącej 0 0   

    - udziały lub akcje 0 0   

    - dłu żne papiery warto ściowe 0 0   

    - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0   

          

    - udzielone po życzki 0 0   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0   

          

   f) w pozostałych jednostkach 0 106   

    - udziały lub akcje 0 0   

    - dłu żne papiery warto ściowe 0 106   

    - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0   

          

    - udzielone po życzki 0 0   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0   

          

  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 106   

          

          

 
 
 
 
 

 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ ĄDKOWANYCH WYCENIANE 
METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 

 

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) warto ść firmy jednostek podporz ądkowanych 0 0  

   - jednostek zale żnych 0 0  

   - jednostek współzale żnych 0 0  
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   - jednostek stowarzyszonych 0 0  

  b) ujemna warto ść firmy jednostek podporz ądkowanych 0 0  

   - jednostek zale żnych 0 0  

   - jednostek współzale żnych 0 0  

   - jednostek stowarzyszonych 0 0  

     

 
 
 

  ZMIANA STANU WARTO ŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE ŻNE     

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) warto ść firmy brutto na pocz ątek okresu 0 0   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

          

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

          

   d) warto ść firmy brutto na koniec okresu 0 0   

   e) odpis warto ści firmy na pocz ątek okresu 0 0   

   f) odpis warto ści firmy za okres (z tytułu) 0 0   

          

   g) odpis warto ści firmy na koniec okresu 0 0   

   h) warto ść firmy netto na koniec okresu 0 0   

          

          

 
 
 
 

  ZMIANA STANU WARTO ŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE ŻNE     

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) warto ść firmy brutto na pocz ątek okresu 0 0   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

          

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

          

   d) warto ść firmy brutto na koniec okresu 0 0   

   e) odpis warto ści firmy na pocz ątek okresu 0 0   

   f) odpis warto ści firmy za okres (z tytułu) 0 0   

          

   g) odpis warto ści firmy na koniec okresu 0 0   
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   h) warto ść firmy netto na koniec okresu 0 0   

          

 

  ZMIANA STANU WARTO ŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) warto ść firmy brutto na pocz ątek okresu 0 0   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

          

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

          

   d) warto ść firmy brutto na koniec okresu 0 0   

   e) odpis warto ści firmy na pocz ątek okresu 0 0   

   f) odpis warto ści firmy za okres (z tytułu) 0 0   

          

   g) odpis warto ści firmy na koniec okresu 0 0   

   h) warto ść firmy netto na koniec okresu 0 0   

          

          

 
 
 
 

  

  
 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO ŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALE ŻNE 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) ujemna warto ść firmy brutto na pocz ątek okresu 0 0   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

          

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

          

   d) ujemna warto ść firmy  brutto na koniec okresu 0 0   

   e) odpis ujemnej warto ści firmy na pocz ątek okresu 0 0   

   f) odpis ujemnej warto ści firmy za okres (z tytułu) 0 0   

          

   g) odpis ujemnej warto ści firmy na koniec okresu 0 0   

   h) ujemna warto ść firmy netto na koniec okresu 0 0   
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 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO ŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALE ŻNE 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) ujemna warto ść firmy brutto na pocz ątek okresu 0 0   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

          

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

          

   d) ujemna warto ść firmy  brutto na koniec okresu 0 0   

   e) odpis ujemnej warto ści firmy na pocz ątek okresu 0 0   

   f) odpis ujemnej warto ści firmy za okres (z tytułu) 0 0   

          

   g) odpis ujemnej warto ści firmy na koniec okresu 0 0   

   h) ujemna warto ść firmy netto na koniec okresu 0 0   

          

  

 nie dotyczy 
     
     

          

 
 

 

  

  

 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO ŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) ujemna warto ść firmy brutto na pocz ątek okresu 0 0   

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

          

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

          

   d) ujemna warto ść firmy  brutto na koniec okresu 0 0   

   e) odpis ujemnej warto ści firmy na pocz ątek okresu 0 0   

   f) odpis ujemnej warto ści firmy za okres (z tytułu) 0 0   

          

   g) odpis ujemnej warto ści firmy na koniec okresu 0 0   

   h) ujemna warto ść firmy netto na koniec okresu 0 0   
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Należy poda ć warto ść firmy jednostek podporz ądkowanych i ujemn ą warto ść firmy jednostek podporz ądkowanych dla ka żdej 
jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalen ia oraz wysoko ści dotychczas dokonanych odpisów 
 
Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostk   

          

 
 
 

 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

 

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) stan na pocz ątek okresu 106 100  

     

  b) zwi ększenia (z tytułu) 0 6  

   - korekty aktualizacyjne warto ść 0 6  

     

  c) zmniejszenia (z tytułu) 106 0  

   - zbycie 106   

     

  d) stan na koniec okresu 0 106  

     

     

 
 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ ĄDKOWANYCH 
 
 
 
 

  

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  
    

  w tys.  zł   

   jednostka waluta 2004 2003   

   a) w walucie polskiej w tys. zł 0  106   

   b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeni u na zł) w tys. zł 0  0   

  b1. w walucie     0 0   

  po przeliczeniu na tys. zł     0 0   

  -           

  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0  0   

  
Papiery warto ściowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem w tys. zł 0  106   
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNO ŚCI) 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   A. Z nieograniczon ą zbywalno ścią, notowane na giełdach (warto ść bilansowa) 0  0   

    a. akcje (warto ść bilansowa): 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

    b. obligacje (warto ść bilansowa): 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

    c. inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa): 0 0   

  c1)..... 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

  c2)..... 0 0   

  
 B. Z nieograniczon ą zbywalno ścią, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto ść 
bilansowa) 0 0   

    a. akcje (warto ść bilansowa): 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

    b. obligacje (warto ść bilansowa): 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

    c. inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa): 0 0   

  c1)..... 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

  c2)..... 0 0   

  
 C. Z nieograniczon ą zbywalno ścią, nienotowane na rynku regulowanym (warto ść 
bilansowa) 0 106   

    a. akcje (warto ść bilansowa): 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   
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    b. obligacje (warto ść bilansowa): 0 106   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 6   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 100   

      - warto ść według cen nabycia 0 106   

    c. inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa): 0 0   

  c1)..... 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

  c2)..... 0 0   

   D. Z ograniczon ą zbywalno ścią (warto ść bilansowa) 0 106   

    a. udziały i akcje (warto ść bilansowa): 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

    b. obligacje (warto ść bilansowa): 0 106   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 6   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 100   

      - warto ść według cen nabycia 0 106   

    c. inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa): 0 0   

  c1)..... 0 0   

      - korekty aktualizuj ące warto ść (za okres) 0 0   

      - warto ść na pocz ątek okresu 0 0   

      - warto ść według cen nabycia 0 0   

  c2)..... 0 0   

  Wartość według cen nabycia, razem 0 106   

  Wartość na pocz ątek okresu, razem 0 100   

  Korekty aktualizuj ące warto ść (za okres), razem 0 0   

  Wartość bilansowa, razem 0 106   

          

          

 
 
 

  
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  
   

  w tys.  zł   

   jednostka waluta 2004 2003   

   a) w walucie polskiej     0 0   

   b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeni u na zł)     0  0   

  b1. w walucie     0 0   

  po przeliczeniu na tys. zł     0 0   
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  -           

  pozostałe waluty w tys. zł     0 0   

  Papiery warto ściowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finanso we, razem     0  0   

              

  

     
      nie dotyczy 
     
     

              

 

   INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)        

  w tys.  zł   

   2004 2003   

          

  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0   

          

 
 

  
 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RO DZAJOWYCH)  
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

   a) stan na pocz ątek okresu 0 0   

          

   b) zwi ększenia (z tytułu) 0 0   

          

   c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0   

          

   d) stan na koniec okresu 0 0   

          

          

          

 

  

  
  
 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  
  
    

  w tys.  zł   

   jednostka  waluta 2004 2003   

   a) w walucie polskiej     0 0   

   b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeni u na zł)     0  0   

  b1. w walucie     0 0   

  po przeliczeniu na tys. zł     0 0   

  -           

  pozostałe waluty w tys. zł   zł 0 0   
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  Inne inwestycje długoterminowe, razem   zł 0 0   

              

  

 
   
     
   
   
     

              

 
 
 

 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHO DOWEGO  

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku doch odowego na pocz ątek okresu, w tym: 680  761  

   a) odniesionych na wynik finansowy 680 761  

     

   b) odniesionych na kapitał własny 0 0  

     

   c) odniesionych na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy 0 0  

     

  2. Zwiększenia 996 152  

   a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami przej ściowymi 
(z tytułu) 

404 71  

    - rezerwa na zapasy 13 13  

    - rezerwa na niewykorzystane urlopy 62 10  

    - rezerwa na naliczone odsetki od po życzek skonwertowanych 0 0  

    - rezerwa na koszty usług obcych 0 0  

    - rezerwa na zobowi ązania 0 8  

    - rezerwa na niezrealizowane ró żnice kursowe 0 0  

    - rezerwa z tytułu niewypłaconych wynagrodze ń 22 3  

    - rezerwa na ró żnice kursowe leasingi 0 3  

    - rezerwa na naliczone ró żnice kursowe od po życzki 0 32  

    - odsetki od zwłoki 221 2  

    - zobowi ązania z tytułu leasingu 70 0  

    - inne 16 0  

   b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku ze strat ą podatkow ą (z tytułu) 592  81  

    - z roku 2002 0 81  

    - z roku 2003 592 0  

   c) odniesione na kapitał własny w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami przej ściowymi (z tytułu) 0  0  

    -  0 0  

   d) odniesione na kapitał własny w zwi ązku ze strat ą podatkow ą (z tytułu) 0  0  

    -  0 0  

   e) odniesione na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami 
przej ściowymi (z tytułu) 

0 0  

    -  0 0  
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  3. Zmniejszenia 680 233  

   a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami przej ściowymi 
(z tytułu) 

680 139  

    - leasingi 0 44  

    - korekty 2002 obni żenie stawki podatkowej 0 -14  

    - rozwi ązanie rezerwy 0 65  

    - korekty 2002 obni żenie stawki podatkowej 0 44  

    - wyksi ęgowanie naliczenia 2003 r. 680 0  

   b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku ze strat ą podatkow ą  (z tytułu) 0  94  

    - korekty 2002 obni żenie stawki podatkowej 0 94  

   c) odniesione na kapitał własny w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami przej ściowymi  (z tytułu) 0  0  

    -  0 0  

   d) odniesione na kapitał własny w zwi ązku ze strat ą podatkow ą (z tytułu) 0  0  

    -  0 0  

   e) odniesione na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami 
przej ściowymi (z tytułu) 

0 0  

    -  0 0  

  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku doch odowego na koniec okresu, razem, w 
tym: 

996 680  

   a) odniesionych na wynik finansowy 996 680  

    -  0 0  

   b) odniesionych na kapitał własny 0 0  

    -  0 0  

   c) odniesionych na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy 0 0  

    -  0 0  

     

     

     

 Zmniejszenia i zwi ększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
należy przedstawi ć odpowiednio co najmniej według poni ższych tytułów, ze wskazaniem 
podstawowych grup aktywów i zobowi ązań, których dotycz ą: 
 
Zwiększenia z tytułu: 
- powstan 

   

     

 
 
 

          

  w tys.  zł   

  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2004 2003   

   a) czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów, w tym: 748 0   
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 b) pozostałe rozliczenia mi ędzyokresowe, w tym: 1 940 1 018 

   

  Inne rozliczenia mi ędzyokresowe, razem 2 688 1 018 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE   

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) od jednostek powi ązanych 25 0  

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25 0  

       - do 12 miesi ęcy 25 0  

       - powy żej 12 miesi ęcy 0 0  

   - inne 0 0  

   - dochodzone na drodze s ądowej 0 0  

  b) nale żności od pozostałych jednostek 1 100 1 457  

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 689 399  

       - do 12 miesi ęcy 689 399  

       - powy żej 12 miesi ęcy 0 0  

   - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze ń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadcze ń 

381 1 048  

   - inne 30 10  

   - dochodzone na drodze s ądowej 0 0  

 Należności krótkoterminowe netto, razem 1 125 1 457  

  c) odpisy aktualizuj ące warto ść należności 371 172  

 Należności krótkoterminowe brutto, razem 1 496 1 629  

     

     

     

 
 
 
 

 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWI ĄZANYCH  

  
 

w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0  

   - od jednostek zale żnych 0 0  

   - od jednostek współzale żnych 0 0  

   - od jednostek stowarzyszonych 0 0  

   - od znacz ącego inwestora 0 0  

   - od jednostki dominuj ącej 0 0  
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  b) inne, w tym: 0 0  

   - od jednostek zale żnych 0 0  

   - od jednostek współzale żnych 0 0  

   - od jednostek stowarzyszonych 0 0 

  - od znacz ącego inwestora 0 0 

  - od jednostki dominuj ącej 0 0 

 c) dochodzone na drodze s ądowej, w tym: 0 0 

  - od jednostek zale żnych 0 0 

  - od jednostek współzale żnych 0 0 

  - od jednostek stowarzyszonych 0 0 

  - od znacz ącego inwestora 0 0 

  - od jednostki dominuj ącej 0 0 

Należności krótkoterminowe od jednostek powi ązanych netto, razem 25 0 

 d) odpisy aktualizuj ące warto ść należności od jednostek powi ązanych 165 0 

 

Należności krótkoterminowe od jednostek powi ązanych brutto, razem 190 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 

 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH   

  w tys.  zł  

  2004 2003  

 Stan na pocz ątek okresu 172 46  

  a) zwiększenia (z tytułu) 212 172  

     

  b) zmniejszenia (z tytułu) 13 46  

     

 Stan odpisów aktualizuj ących warto ść należności krótkoterminowych na koniec okresu 371  172  

     

 ` 
   

   

     

 
 
 

 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 
 

 

  
 

jednostka waluta w tys.  zł  

    2004 2003  

  a) w walucie polskiej w tys. zł 1 475  1 621  

  b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu  na zł) w tys. zł  8  

 b1. w walucie w tys. USD 5  2  

 po przeliczeniu na tys. zł   15 8  

 - w tys.     

 pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 5    
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 Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 496  1 629  

       

 
 
 

 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNI A BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY:  

 

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) do 1 miesi ąca  375  

  b) powy żej 1 miesi ąca do 3 miesi ęcy  11  

  c) powy żej 3 miesi ęcy do 6 miesi ęcy  0  

  d) powy żej 6 miesi ęcy do 1 roku  0  

  e) powy żej 1 roku  0  

  f) nale żności przeterminowane  124  

 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)  510  

  g) odpisy aktualizuj ące warto ść należności z tytułu dostaw i usług  111  

 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)  399  

     

     

 W odniesieniu do nale żności z tytułu dostaw i usług nale ży wskaza ć, które 
przedziały czasowe spłacania nale żności zwi ązane są z normalnym tokiem 
sprzeda ży przez emitenta 

   

     

 
 
 
 

 
 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PO DZIAŁEM  

NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:  
 

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) do 1 miesi ąca 77 9  

  b) powy żej 1 miesi ąca do 3 miesi ęcy 53 3  

  c) powy żej 3 miesi ęcy do 6 miesi ęcy 48 1  

  d) powy żej 6 miesi ęcy do 1 roku 27 101  

  e) powy żej 1 roku 36 10  

 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 241 124  

  f) odpisy aktualizuj ące warto ść należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 99  111  

 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 142 13  

     

 
 
NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMIN – BRAK 
 
 

 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE     
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  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) w jednostkach zale żnych 0 0  

   - udziały lub akcje 0 0  

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0  

   - dłu żne papiery warto ściowe 0 0  

   - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0  

       -  0 0  

   - udzielone po życzki 0 0  

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0  

       -  0 0  

  b) w jednostkach współzale żnych 0 0  

   - udziały lub akcje 0 0  

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0  

   - dłu żne papiery warto ściowe 0 0  

   - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0  

       -  0 0  

   - udzielone po życzki 49 0  

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0  

       -  0 0  

  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0  

   - udziały lub akcje 0 0  

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0  

   - dłu żne papiery warto ściowe 0 0  

   - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0  

       -  0 0  

   - udzielone po życzki 0 0  

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0  

       -  0 0  

  d) w znacz ącym inwestorze 0   

   - udziały lub akcje 0 0  

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0  

   - dłu żne papiery warto ściowe 0 0  

   - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0  

       -  0 0  

   - udzielone po życzki 0 0  

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0  

       -  0 0  

  e) w jednostce dominuj ącej 0 0  

   - udziały lub akcje 0 0  

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0  

   - dłu żne papiery warto ściowe 0 0  

   - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0  

       -  0 0  

   - udzielone po życzki 0 0  
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   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0  

       -  0 0  

  f) w pozostałych jednostkach 30 0  

   - udziały lub akcje 0 0  

   - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0  

   - dłu żne papiery warto ściowe 0 0  

   - inne papiery warto ściowe (wg rodzaju) 0 0  

       -  0 0  

   - udzielone po życzki 30 0  

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodz aju) 0 0  

       -  0   

  g) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 666 103  

   - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 666 103  

   - inne środki pieni ężne 0 0  

   - inne aktywa pieni ężne 0 0  

 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 745 103  

     

  
   
 

   

     

 
 
 
 

  

  
 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRU KTURA 
WALUTOWA)  
    

  w tys.  zł   

   jednostka waluta 2004 2003   

  w walucie polskiej w tys. zł       

  w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na  zł) w tys. zł       

  b1. w walucie           

  po przeliczeniu na tys. zł           

  -           

  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł       

  
Papiery warto ściowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finans owe, 
razem w tys. zł       

              

              

 
 

  

  
 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  
(WG ZBYWALNOŚCI) 
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   
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  Z nieograniczon ą zbywalno ścią, notowane na giełdach (warto ść bilansowa)       

  akcje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  obligacje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa):       

  c1).....       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  c2).....       

  
Z nieograniczon ą zbywalno ścią, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto ść 
bilansowa)       

  akcje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  obligacje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa):       

  c1).....       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  c2).....       

  Z nieograniczon ą zbywalno ścią, nienotowane na rynku regulowanym (warto ść bilansowa)       

  akcje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  obligacje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa):       

  c1).....       
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  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  c2).....       

  Z ograniczon ą zbywalno ścią (warto ść bilansowa)       

  udziały i akcje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  obligacje (warto ść bilansowa):       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  inne - wg grup rodzajowych (warto ść bilansowa):       

  c1).....       

  warto ść godziwa       

  warto ść rynkowa       

  warto ść według cen nabycia       

  c2).....       

  Wartość według cen nabycia, razem       

  Wartość na pocz ątek okresu, razem       

  Korekty aktualizuj ące warto ść (za okres), razem       

  Wartość bilansowa, razem       

          

          

 
 
 

 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
 

  

  jednostka waluta w tys.  zł  

    2004 2003  

  a) w walucie polskiej w tys. zł 79  0  

  b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu  na zł) w tys. zł 0  0  

 b1. w walucie   0 0  

 po przeliczeniu na tys. zł   0 0  

  -    0 0  

 pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0  0  

 Udzielone po życzki krótkoterminowe, razem w tys. zł 79  0  
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 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)   

  jednostka waluta w tys.  zł  

    2004 2003  

  a) w walucie polskiej w tys. zł 657  103  

  b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu  na zł) w tys. zł 0  0  

 b1. w walucie   0 0  

 po przeliczeniu na tys. zł   0 0  

 -   0 0  

 pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 9  0  

 Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne, razem w tys. zł 666  103  

       

  
   
 

     

       

 
 
 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) – BRAK   
 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA ) – BRAK  
 
 

 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE  

  w tys.  zł  

  2004 2003  

 czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów, w tym:    

     

 pozostałe rozliczenia mi ędzyokresowe, w tym:    

   - reklama 3 0  

   - ubezpieczenia 25 16  

   - koszty przekształcenia w S.A. 0 20  

   - koszty emisji obligacji 0 31  

   - naprawa USG 15 0  

   - koszty zwi ązane z przyszłymi przychodami 14 0  

   - internetowa prezentacja firmy 1 0  

   - prenumeraty 11 0  

   - pozostałe 7 4  

 Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe, razem 76 71  

     

 
NOTA 11- ODPISY AKTUALIZUJ ĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  
 

Nota 11a      
Odpisy aktualizujące 
wartość aktywów       
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Stan na pierwszy 
dzień roku 

obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na 
ostatni dzień 

roku 
obrotowego 

Wartości niematerialne i 
prawne           
Rzeczowe aktywa trwałe           
Inwestycje długoterminowe           

Zapasy                          70                 -                      -       
                         
70     

Należności 
krótkoterminowe                        111             263                  111       

                       
263     

Inne                          61              47                      -       
                       
108     

Razem                        242             310                  111                  –     
                       
441     
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 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)     

        

 w tys.      zł     

 Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji Warto ść serii/ emisji 
wg warto ści 
nominalnej 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od 
daty) 

 

 A zwykłe imienne   8 728 000 8 728 000  30.09.2004    

 B zwykłe na okaziciela   3 553 000 3 553 000  30.0 9.2004   

 C zwykłe na okaziciela   1 530 262 1 530 262  30.0 9.2004   

   

 Liczba akcji, razem    13 811 262      

 Kapitał zakładowy, 
razem 

    13 811 262     

 Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł) 

 1,00        

           

  

 

Należy przedstawi ć informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakłado wym, w szczególno ści o: 
    - liczbie, rodzaju, warto ści nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji 
    - zmianach warto ści nominalnej akcji 
    - zmianach praw z akcji 
oraz informacje  
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AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE –BRAK  
 
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA B ĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH – BRAK  
 

 KAPITAŁ ZAPASOWY     

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) ze sprzeda ży akcji powy żej ich warto ści nominalnej 8 015 0  

  b) utworzony ustawowo 0 0  

  c) utworzony zgodnie ze statutem / umow ą, ponad wymagan ą ustawowo 
(minimaln ą) warto ść 

0 0  

  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0  

  e) inny (wg rodzaju) 0 0  

   -  0 0  

 Kapitał zapasowy, razem 11 015 3 000  

     

     

     

 
 
 
 
 

 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY     

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0  

  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0  0  

   - z wyceny instrumentów zabezpieczaj ących 0 0  

  c) z tytułu podatku odroczonego 0 0  

  d) ró żnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych  0 0  

  e) inny (wg rodzaju) 4 568 0  

   - z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminow ych 4 568 0  

 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 4 568 2 700  
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 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)  
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

          

  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem       

          

        nie dotyczy   

          

 
 

  

  
  
 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 
   

  w tys.  zł   

   2004 2003   

          

  Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego, razem       

          

  

 
 
      nie dotyczy 
     
     

          

 
 
 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODO WEGO  

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch odowego na pocz ątek okresu, w tym: 91  151  

   a) odniesionej na wynik finansowy 91 151  

     

   b) odniesionej na kapitał własny 0   

     

   c) odniesionej na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy 0   

     

  2. Zwiększenia 211 16  

   a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu  dodatnich ró żnic przej ściowych (z tytułu) 211  16  

    - amortyzacja środków trwałych w leasingu 91 0  

    - dodatnie ró źnice kursowe od zobowi ązań 59 0  

    - dodatnie ró źnice kursowe od zobowi ązań 61 0  

   b) odniesione na kapitał własny w zwi ązku z dodatnimi ró żnicami przej ściowymi (z tytułu) 0  0  
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   c) odniesione na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy w zwi ązku z dodatnimi ró żnicami 
przej ściowymi (z tytułu) 

0 0  

     

  3. Zmniejszenia 91 76  

   a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z dodatnimi ró żnicami przej ściowymi (z 
tytułu) 

91 76  

    - wyksi ęgowanie naliczenia 11.12.2003 87   

    - wyksi ęgowanie naliczenia Operator Infrastruktury 11.12.20 03 4   

   b) odniesione na kapitał własny w zwi ązku z dodatnimi ró żnicami przej ściowymi (z tytułu) 0  0  

     

   c) odniesione na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy w zwi ązku z dodatnimi ró żnicami 
przej ściowymi (z tytułu) 

0 0  

     

  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku doch odowego na koniec okresu, razem 211  91  

   a) odniesionej na wynik finansowy 120 91  

     

   b) odniesionej na kapitał własny 91 0  

     

   c) odniesionej na warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy 0 0  

     

     

     

     

 Zmniejszenia i zwi ększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
należy przedstawi ć odpowiednio co najmniej według poni ższych tytułów, ze wskazaniem 
podstawowych grup aktywów i zobowi ązań, których dotycz ą: 
 
Zwiększenia z tytułu: 
- powstan 

   

     

 
 
 

 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  
(WG TYTUŁÓW) 

 

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) stan na pocz ątek okresu 251 201  

     

  b) zwi ększenia (z tytułu) 77 50  

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy  50  

  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0  

     

  d) rozwi ązanie (z tytułu) 0 0  

     

  e) stan na koniec okresu 328 251  
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 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  
(WG TYTUŁÓW)  
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  stan na pocz ątek okresu       

          

  zwiększenia (z tytułu)       

          

  wykorzystanie (z tytułu)       

          

  rozwi ązanie (z tytułu)       

          

  stan na koniec okresu       

          

          

  

 
      nie dotyczy 
     
     

          

 
 

   ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓ W)       

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  stan na pocz ątek okresu       

          

  zwiększenia (z tytułu)       

          

  wykorzystanie (z tytułu)       

          

  rozwi ązanie (z tytułu)       

          

  stan na koniec okresu       
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 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁ ÓW)  

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) stan na pocz ątek okresu 39 699  

   - na zobowi ązania 39 699  

  b) zwi ększenia (z tytułu) 0 19  

   - rezerwa na zobowi ązania 1 070 19  

  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0  

     

  d) rozwi ązanie (z tytułu) 9 679  

   - rezerwa na zobowi ązania 9 679  

  e) stan na koniec okresu 1 100 39  

     

     

     

     

 
 
 
 

 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE     

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) wobec jednostek zale żnych 0 0  

 kredyty i po życzki    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 umowy leasingu finansowego    

 inne (wg rodzaju)    

     

  b) wobec jednostek współzale żnych 5 807 4 304  

   - kredyty i po życzki 5 807 4 304  

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 umowy leasingu finansowego    

 inne (wg rodzaju)    

     

 wobec jednostek stowarzyszonych    

 kredyty i po życzki    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    
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 umowy leasingu finansowego    

 inne (wg rodzaju)    

     

 wobec znacz ącego inwestora    

 kredyty i po życzki    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 umowy leasingu finansowego    

 inne (wg rodzaju)    

     

 wobec jednostki dominuj ącej    

 kredyty i po życzki    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 umowy leasingu finansowego    

 inne (wg rodzaju)    

     

  c) wobec pozostałych jednostek 18 190 16 350  

   - kredyty i po życzki 16 054 14 274  

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 umowy leasingu finansowego    

   - inne (wg rodzaju) 2 136 2 076  

     

 Zobowi ązania długoterminowe, razem 23 997 20 654  

     

     

     

 
 

 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OK RESIE 
SPŁATY  

 

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) powy żej 1 roku do 3 lat 0 1 800  

  b) powy żej 3 do 5 lat 236 276  

  c) powy żej 5 lat 23 761 18 578  

 Zobowi ązania długoterminowe, razem 23 997 20 654  
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 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)   

  jednostka waluta w tys.  zł  

    2004 2003  

  a) w walucie polskiej w tys. zł 3 165  1 958  

  b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu  na zł) w tys. zł 20 832  18 696  

 b1. w walucie w tys. EUR 5  3 648  

 po przeliczeniu na tys. zł   18 672 16 231  

  - b2. w walucie w tys. USD 0  28  

  - po przeliczeniu na tys. zł   0  110  

  - b3. w walucie w tys. CHF 0  344  

  - po przeliczeniu na zł   0 1 039  

  - b4. w walucie DEM w tys.  0  546  

  - po przeliczeniu na zł w tys. zł 0  1 316  

 pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 2 160  0  

 Zobowi ązania długoterminowe, razem w tys. zł 23 997  20 654  
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 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO ŻYCZEK 
     

     

  w tys.  zł   

  Kwota kredytu / po życzki wg umowy 
Kwota kredytu / po życzki pozostała do 
spłaty   

  

Nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem formy 
prawnej Siedziba w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł 

w 
walucie jednostka waluta 

Warunki 
oprocentowania  Termin spłaty  Zabezpieczenia Inne   

  Kredyt Bank S.A. Warszawa  19 950 4 937 w tys. EUR 16 054 3 936 w tys. EUR 4,5 6 30.08.2012 

Hipoteka 
kaucyjna do 
kwoty 7.000.000 
EUR na 
nieruchomości 
gruntowej 
Wileńska KW 
51094. Hipoteka 
kaucyjna do 
kwoty 500.000 
EUR na 
nieruchomości 
gruntowej 
Skłodowska KW 
87552. Zastaw 
rejestrowy na 
mieniu ruchomym 
przedsiębiorstwa 
wraz z cesją praw 
z umowy u     

                                

                                

                                

                                

  

       
    
     
      Część kwoty kredytu została przeniesiona do spłaty w rok u 2005 i umieszczona w pozycji zobowi ązania krótkoterminowe. 
   

                                
  W przypadku kredytów i po życzek w walutach obcych nale ży poda ć kwot ę w danej walucie i po przeliczeniu na zł   
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 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁU ŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
  
    

     

  w tys.  zł   

  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju 
Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa 

Rynek 
notowa ń Inne   

                    

                    

  

      
      nie dotyczy 
     
     

                    

  
Należy przedstawi ć wykaz grup zobowi ązań długoterminowych zabezpieczonych na maj ątku emitenta (ze 
wskazaniem rodzaju zabezpiecze ń)         
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 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE     

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) wobec jednostek zale żnych 1 149 0  

 kredyty i po życzki, w tym:    

 długoterminowe w okresie spłaty    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 z tytułu dywidend    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści: 40 0  

       - do 12 miesi ęcy 40 0  

 powy żej 12 miesi ęcy    

 zaliczki otrzymane na dostawy    

 zobowi ązania wekslowe    

   - inne (wg rodzaju) 1 109 0  

     

 wobec jednostek współzale żnych    

 kredyty i po życzki, w tym:    

 długoterminowe w okresie spłaty    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 z tytułu dywidend    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści:    

 do 12 miesi ęcy    

 powy żej 12 miesi ęcy    

 zaliczki otrzymane na dostawy    

 zobowi ązania wekslowe    

 inne (wg rodzaju)    

     

 wobec jednostek stowarzyszonych    

 kredyty i po życzki, w tym:    

 długoterminowe w okresie spłaty    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 z tytułu dywidend    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści:    

 do 12 miesi ęcy    

 powy żej 12 miesi ęcy    

 zaliczki otrzymane na dostawy    

 zobowi ązania wekslowe    

 inne (wg rodzaju)    
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 wobec znacz ącego inwestora    

 kredyty i po życzki, w tym:    

 długoterminowe w okresie spłaty    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 z tytułu dywidend    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści:    

 do 12 miesi ęcy    

 powy żej 12 miesi ęcy    

 zaliczki otrzymane na dostawy    

 zobowi ązania wekslowe    

 inne (wg rodzaju)    

     

 wobec jednostki dominuj ącej    

 kredyty i po życzki, w tym:    

 długoterminowe w okresie spłaty    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 z tytułu dywidend    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści:    

 do 12 miesi ęcy    

 powy żej 12 miesi ęcy    

 zaliczki otrzymane na dostawy    

 zobowi ązania wekslowe    

 inne (wg rodzaju)    

     

  b) wobec pozostałych jednostek 17 259 6 988  

   - kredyty i po życzki, w tym: 2 408 0  

 długoterminowe w okresie spłaty    

 z tytułu emisji dłu żnych papierów warto ściowych    

 z tytułu dywidend    

 inne zobowi ązania finansowe, w tym:    

     

   - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści: 14 423 6 593  

       - do 12 miesi ęcy 14 423 6 593  

 powy żej 12 miesi ęcy    

   - zaliczki otrzymane na dostawy  50  

 zobowi ązania wekslowe    

   - z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze ń i innych świadcze ń 260 137  

   - z tytułu wynagrodze ń 151 203  

   - inne (wg tytułów)  5  

       - z tytułu emisji obligacji 17 0  

  c) fundusze specjalne (wg tytułów) 33 9  
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 Zobowi ązania krótkoterminowe, razem 18 441 6 997  

     

  
  

   

     

 
 
 

 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)   

  jednostka waluta w tys.  zł  

    2004 2003  

  a) w walucie polskiej w tys. zł 16 013  6 804  

  b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu  na zł) w tys. zł 596  193  

 b1. w walucie w tys. EUR 590  0  

 po przeliczeniu na tys. zł   2 408 0  

 b2. w walucie w tys. USD 5  50  

 po przeliczeniu w tys. zł 15  193  

 pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 5  0  

 Zobowi ązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 18 441  6 997  
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I PO ŻYCZEK 
 
 

  

 w tys.  zł              

 Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota 
kredytu/ 
pożyczki wg 
umowy 

   Kwota 
kredytu/ 
pożyczki 
pozostała do 
spłaty 

   Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia  Inne  

   w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w wa lucie jednostka waluta      

 Kredyt Bank S.A. Warszawa 2 408 590 w tys. EUR 2 4 08         

                

       Jest to cz ęść kredytu 
z umowy wymienionej w 
pozycji zobowi ązania 
długoterminowe, 
przewidziana do spł aty w 
roku 2005. 

              

                

 W przypadku kredytów i 
pożyczek w walutach 
obcych nale ży poda ć 
kwot ę w danej walucie i 
po przeliczeniu na zł 
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  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁU ŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH   

  w tys.  zł   

  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Warto ść nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu 
Gwarancje / 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne   

                  

                  

  

 
     
      nie dotyczy 
     
     

              

  Ponadto nale ży przedstawi ć wykaz grup zobowi ązań krótkoterminowych zabezpieczonych na maj ątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpiecze ń)   
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   ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTO ŚCI FIRMY       

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  Stan na pocz ątek okresu       

  zwiększenia (z tytułu)       

          

  zmniejszenia (z tytułu)       

          

  Stan ujemnej warto ści firmy na koniec okresu       

          

  

 
      nie dotyczy 
     
     

          

 

   INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE       

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów       

  długoterminowe (wg tytułów)       

          

  krótkoterminowe (wg tytułów)       

          

  rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów       

  długoterminowe (wg tytułów)       

          

  krótkoterminowe (wg tytułów)       

          

  Inne rozliczenia mi ędzyokresowe, razem       

          

  

 
      nie dotyczy 
     
     

          

 
WARTO ŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ  - BRAK  
 

          

  w tys.  zł   

  
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWI ĄZANYCH (Z 
TYTUŁU) 2004 2003   
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  otrzymanych gwarancji i por ęczeń, w tym:       

  od jednostek zale żnych       

  od jednostek współzale żnych       

  od jednostek stowarzyszonych       

  od znacz ącego inwestora       

  od jednostki dominuj ącej       

  pozostałe (z tytułu)       

          

  w tym: od jednostek zale żnych       

  w tym: od jednostek współzale żnych       

  w tym: od jednostek stowarzyszonych       

  w tym: od znacz ącego inwestora       

  w tym: od jednostki dominuj ącej       

          

  w tym: od jednostek zale żnych       

  w tym: od jednostek współzale żnych       

  w tym: od jednostek stowarzyszonych       

  w tym: od znacz ącego inwestora       

  w tym: od jednostki dominuj ącej       

          

  Należności warunkowe od jednostek powi ązanych, razem       

          

  

 
      nie dotyczy 
     
     

          

 
 

   ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWI ĄZANYCH (Z TYTUŁU)     

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  udzielonych gwarancji i por ęczeń, w tym:       

  na rzecz jednostek zale żnych       

  na rzecz jednostek współzale żnych       

  na rzecz jednostek stowarzyszonych       

  na rzecz znacz ącego inwestora       

  na rzecz jednostki dominuj ącej       

  pozostałe (z tytułu)       

          

  w tym: na rzecz jednostek zale żnych       

  w tym: na rzecz jednostek współzale żnych       

  w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych       
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  w tym: na rzecz znacz ącego inwestora       

  w tym: na rzecz jednostki dominuj ącej       

          

  w tym: na rzecz jednostek zale żnych       

  w tym: na rzecz jednostek współzale żnych       

  w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych       

  w tym: na rzecz znacz ącego inwestora       

  w tym: na rzecz jednostki dominuj ącej       

          

  Zobowi ązania warunkowe na rzecz jednostek powi ązanych, razem       

          

  

 
      nie dotyczy 
     
     

          

 
 
 
 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNO ŚCI)  

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  - sprzeda ż usług Operator Medyczny 7 828 4 505  

  - wył ączaenia - transakcje pomi ędzy Operatorem Merdycznym i Operatorem 
Infrastruktury 

-987 0  

  - sprzeda ż usług Operator Infrastruktury 1 304 23  

  - wył ączenia- transakcje pomi ędzy Operatorem Infrastruktury i Operatorem 
Medycznym 

-374 0  

  - przeniesienia przychodów z infrastruktury do pr zychodów operacyjnych -295  0  

  - inne przychody ze sprzeda ży 1 0  

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 Przychody netto ze sprzeda ży produktów, razem 7 477 4 528  

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

  
 

   

     

 
 
 
     

 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 

w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) kraj 7 477 4 528  
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 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 eksport    

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 Przychody netto ze sprzeda ży produktów, razem 7 477 4 528  

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

     

     

 
 
 

 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNO ŚCI) 

 

  w tys.  zł  

  2004 2003  

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materiałów, razem 1 0  

 sprzeda ż usług Operator Infrastruktury 1 0  

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

     

     

 
 

 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)   

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) kraj 1 0  

 w tym: od jednostek powi ązanych    
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 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

  b) eksport 0 0  

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

 Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materiałów, razem 1 0  

 w tym: od jednostek powi ązanych    

     

     

     

 
 
 
 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU     

  w tys.  zł  
  2004 2003  
  a) amortyzacja 1 818 490  

  b) zużycie materiałów i energii 1 287 407  

  c) usługi obce 2 948 1 766  

  d) podatki i opłaty 548 264  

  e) wynagrodzenia 3 176 2 675  

  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 417 249  

  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 494 270  

     

 Koszty według rodzaju, razem 10 688 6 121  

 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze ń międzyokresowych    

 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed nostki (wielko ść ujemna)    

 Koszty sprzeda ży (wielko ść ujemna) 0 0  

 Koszty ogólnego zarz ądu (wielko ść ujemna) -2 316 -196  

 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 391 5 925  

     

     

     

 
 
 
 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE     

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) rozwi ązane rezerwy (z tytułu) 0 0  

     

  b) pozostałe, w tym: 323 66  
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   - rozwi ązanie odpisów aktualizuj ących nale żności 0 1  

   - przedawnione zobowi ązania 5 62  

   - przesuni ęcie przychodów z infrastruktury medycznej - oddział  295 0  

   - rozwi ązanie leasingu 13 0  

   - otrzmane darowizny 9   

   - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  23   

   - inne 1 3  

 Inne przychody operacyjne, razem 346 66  

     

     

     

 
 

     

 INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 77 50  

   - niewykorzystanych urlopów 77   

  b) pozostałe, w tym: 439 19  

   - darowizny 6 3  

   - odpisane nale żności 8 6  

   - inwestycje bez efektu 0 0  

   - odpis aktualizauj ący nale żności 314 0  

   - koszty przekształcenia w S.A. 20 0  

   - koszty likwidacji środków trwałych 46 0  

   - koszty rozwi ązania leasingów 19 0  

   - niezamortyzowane nakłady w obcym obiekcie 269 0  

   - rezerwa na badanie bilansu 20 0  

   - rezerwa na koszty 50   

   - inne 1 10  

   - przeniesienie kosztów zwi ązanych z utrzymaniem budynku do pzostałych kosztów 
operacyjnych 

244   

 Inne koszty operacyjne, razem 1 074 69  

     

     

     

 W odniesieniu do odpisów aktualizuj ących warto ść aktywów niefinansowych nale ży 
wskaza ć ich wysoko ść w podziale wg tytułów oraz wyja śnić przyczyny ich utworzenia 
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 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH  
    

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  od jednostek powi ązanych, w tym:       

  od jednostek zale żnych       

  od jednostek współzale żnych       

  od jednostek stowarzyszonych       

  od znacz ącego inwestora       

  od jednostki dominuj ącej       

  od pozostałych jednostek       

  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem       

          

  

 
      nie dotyczy 
     

          

 
 
 
 

   PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK       

   w tys. zł   

   2004 2003   

  z tytułu udzielonych po życzek       

    - od jednostek powi ązanych, w tym: 5 6   

  od jednostek zale żnych       

  od jednostek współzale żnych       

  od jednostek stowarzyszonych       

  od znacz ącego inwestora       

  od jednostki dominuj ącej       

    - od pozostałych jednostek 0 4   

  pozostałe odsetki       

  od jednostek powi ązanych, w tym:       

  od jednostek zale żnych       

  od jednostek współzale żnych       

  od jednostek stowarzyszonych       

  od znacz ącego inwestora       

  od jednostki dominuj ącej       

  od pozostałych jednostek       

  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 5 6   
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 INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.  zł  

  2004 2003  

 dodatnie ró żnice kursowe    

 zrealizowane    

   - niezrealizowane 3 321 0  

 rozwi ązane rezerwy (z tytułu)    

     

 pozostałe, w tym:    

     

 Inne przychody finansowe, razem 3 321 0  

     

     

     

 
 

 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK     

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) od kredytów i po życzek 639 72  

   - dla jednostek powi ązanych, w tym: 87   

 dla jednostek zale żnych    

 dla jednostek współzale żnych    

 dla jednostek stowarzyszonych    

 dla znacz ącego inwestora    

 dla jednostki dominuj ącej    

   - dla innych jednostek 1 552   

 pozostałe odsetki    

 dla jednostek powi ązanych, w tym:    

 dla jednostek zale żnych    

 dla jednostek współzale żnych    

 dla jednostek stowarzyszonych    

 dla znacz ącego inwestora    

 dla jednostki dominuj ącej    

 dla innych jednostek    

 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 639 72  
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 INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) ujemne ró żnice kursowe, w tym: 206   

 zrealizowane    

   - niezrealizowane 206   

 utworzone rezerwy (z tytułu)    

     

  b) pozostałe, w tym: 709   

   - koszty emisji obligacji 620   

 Inne koszty finansowe, razem 915   

     

   
 

   

     

 
 
ZYSK (STR.A) NA SPRZEDAŻY CAŁO – Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części 
udziałów (akcji)  w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych  i stowarzyszonych, 
sposobie rozliczeń p 
 
 

   ZYSKI NADZWYCZAJNE        

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  losowe       

  pozostałe (wg tytułów)       

          

  Zyski nadzwyczajne, razem       

          

  

     nie dotyczy 

  

          

 
 

 STRATY NADZWYCZAJNE     

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  a) losowe 0 3  

 pozostałe (wg tytułów)    

     

 Straty nadzwyczajne, razem 0 3  
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   PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY       

  w tys.  zł   

   2004 2003   

  Zysk (strata) brutto       

  Korekty konsolidacyjne       

  
Różnice pomi ędzy zyskiem (strat ą) brutto a podstaw ą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów)       

          

  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym       

  Podatek dochodowy według stawki ... %       

  Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni żki podatku       

  
Podatek dochodowy bie żący uj ęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w 
tym:       

  wykazany w rachunku zysków i strat       

  dotycz ący pozycji, które zmniejszyły lub zwi ększyły kapitał własny       

  
dotycz ący pozycji, które zmniejszyły lub zwi ększyły warto ść firmy lub ujemn ą 
warto ść firmy       

          

  

 nie dotyczy 
     
     

          

 
 

 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STR AT:   

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  - zmniejszenie (zwi ększenie) z tytułu powstania i odwrócenia si ę różnic przej ściowych -218  21  

 zmniejszenie (zwi ększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych    

 zmniejszenie (zwi ększenie) z tytułu z poprzednio nieuj ętej straty podatkowej, ulgi 
podatkowej lub ró żnicy przej ściowej poprzedniego okresu 

   

 zmniejszenie (zwi ększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odrocz onego podatku 
dochodowego lub braku mo żliwo ści wykorzystania rezerwy na odroczony podatek 
dochodowy 

   

 inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)    

     

 Podatek dochodowy odroczony, razem -197 21  
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 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO   

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  - ujętego w kapitale własnym -197 21  

 ujętego w warto ści firmy lub ujemnej warto ści firmy    

     

     

     

 Pozycja "Ł ączna kwota podatku odroczonego uj ętego w warto ści firmy lub ujemnej 
warto ści firmy" dotyczy jednostkowych sprawozda ń finansowych w przypadku 
połączenia 

   

     

 
 
 
 PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYC ZĄCY  

  w tys.  zł  

  2004 2003  

  - działalno ści zaniechanej    

  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych    

     

 

 nie dotyczy 

   

     

 
 
 
 POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWI ĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:   

  w tys.  zł  

  2004 2003  

     

 Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty), razem    

     

 

nie dotyczy 

   

     

 
 
 

     

 UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH  
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 

w tys.  zł  

  2004 2003  

 odpis warto ści firmy jednostek podporz ądkowanych    

 odpis ujemnej warto ści firmy jednostek podporz ądkowanych    
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 odpis ró żnicy w wycenie aktywów netto    

     

 

 nie dotyczy 

   

     

 Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednost ek podporz ądkowanych wycenianych 
metod ą praw własno ści" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadk u 
zastosowania metody praw własno ści do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach 
podporz ądkowanych 

   

     

 
 
 
 
 
 
 
PODZIAŁ ZYSKU  - NOTA 37  
 

     
     

 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)    

     
   2004 2003*  
 ZYSK / STRATA NETTO - 2 989     - 1 917      
 Fundusz zapasowy (+/–)      
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      
 Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)      
 Fundusz nagród      
 Cele społeczne      
 Dopłaty wspólników      
 Obniżenie kapitału podstawowego      
 * Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)      
     
 Komentarz:    

 
Strata z lat poprzednich oraz roku bieżącego będzie pokryta z 
wypracowanego zysku w latach przyszłych    

     
 
 
 
 
 
 
 
ZYSK NA 1 AKCJĘ – BRAK  
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Należy zdefiniowa ć środki pieni ężne przyj ęte do rachunku przepływów pieni ężnych, przedstawiaj ąc ich struktur ę na 
pocz ątek i koniec okresu 
 
W przypadku wyst ąpienia niezgodno ści pomi ędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji o raz zmianami stanu 
tych 

  

            

      

            

  Plik Opis   

        

    
     

  w tys.  zł   

  
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI 
OPERACYJNEJ (METODA PO ŚREDNIA) 2004 2003   

  Zysk (strata) netto       

  Korekty razem       

  
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenia nych metod ą praw 
własno ści       

  Amortyzacja       

  (Zyski) straty z tytułu ró żnic kursowych       

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)       

  (Zysk) strata z działalno ści inwestycyjnej       

  Zmiana stanu rezerw       

  Zmiana stanu zapasów       

  Zmiana stanu nale żności       

  
Zmiana stanu zobowi ązań krótkoterminowych z wyj ątkiem po życzek i 
kredytów       

  Zmiana stanu rozlicze ń międzyokresowych       

  Inne korekty       

  Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II)       

              

  

  nie dotyczy 
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Dodatkowe noty objaśniające  
 
1. Informacje o instrumentach finansowych 
 

 Aktywa 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

 

Zobowi ązania 
finansowe 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki 
udzielone i 
należności 

własne 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalno śc
i 

Aktywa 
finansowe 

dost ępne do 
sprzeda ży 

Stan na pocz ątek okresu (12.12.03)  -  - - - 106 

Zwiększenia - 9.500 - - - 

nabycie, założenie, zaciągnięcie - 9.500 - - - 

Zmniejszenia - - - - 106 

zbycie, rozwiązanie, spłata - - - - 106 

skonwertowanie na kapitał podstawowy i zapasowy - 9.500 -  - 

Stan na koniec okresu(31.12.2004), z tego: 
 

- - - - - 

Ujawnione w bilansie ze wskazaniem pozycji bilansowej - - - - - 

Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki  
w tym: 
 od jednostek powiązanych 

- - 
 

 

- - - 

Zobowiązania długoterminowe – z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

- - - - - 

Zobowiązania długoterminowe – inne (kaucja, leasingi) - - - - - 

Długoterminowe aktywa finansowe – inne papiery 
wartościowe 

- - - - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki - - - - - 

Długoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały - - - - - 

 
1.2. Charakterystyk instrumentów finansowych 
 
Instrumenty finansowe - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów 
finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u 
drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami 
jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub 
zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. 

Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: 

a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej 
gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez 
beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym 
terminie, 

c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem 
zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów 
wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw 
następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez 
podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, 

d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników 
oraz innych osób związanych z jednostką w j ej kapitałach, 
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e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9 
Ustawy o rachunkowości. 

Aktywa  pieniężne - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, 
walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w 
tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub 
wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia 
(lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków 
pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej). 

Aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe 
wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania 
aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na 
korzystnych warunkach. 

Zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów 
finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych 
warunkach. 

Instrumenty  kapitałowe - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku 
jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także 
zobowiązanie się  jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów 
kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty. 

 

a) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Nie wystąpiły. 

b) Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

Nie wystąpiły. 

c) Pożyczki udzielone i należności własne 

Nie wystąpiły. 

d) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Nie wystąpiły. 

e) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Nie wystąpiły. 

 

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w 
tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych) 

Nie wystąpiły. 

 

 

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Nie wystąpiły. 
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4. Informacje o przychodach, kosztach  i wynikach działalności zaniechanej w danym 
okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie. 

W latach 2001, 2002, 2003 Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju działalności. 

Dnia 31 maja 2004 roku podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w 
dniu 20 stycznia 2000 roku dotyczącej wynajmu i eksploatacji oddziału szpitalnego i sali 
operacyjnej w Szpitalu Studenckim w Gdańsku. 

Spółka nie przewiduje zaniechać w latach przyszłych prowadzenia jakiejkolwiek z 
prowadzonych działalności. 

 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie ,środków trwałych na własne potrzeby. 
 2004 

 
 

2003 2002 
 
 

2001 

Inwestycja w obcym środku trwałym – modernizacja Przychodni w 
Gdańsku  

23 23 23 21 

Inwestycja w obcym środku trwałym – modernizacja Przychodni w 
Tczewie 

- - 1 - 

Inwestycja w maszyny i urządzenia – zestawy komputerowe - - - 3 

Adaptacja pomieszczeń biurowych w Gdańsku - - - 5 

Wizualizacja znaku firmowego 66 53 53 53 

Budowa Szpitala Wielospecjalistycznego w Gdańsku 47.174 
 

23.626 6.495 2.463 

Razem 47.263 23.702 6.572 2.545 

 

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od 
dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 

 Poniesione 
w  roku 

bieżącym 
 

Planowane 
na rok 

następny 

Budynki i budowle 8.138 - 

Urządzenia techniczne i  maszyny 253 20 

Środki transportu 335 - 

Pozostałe środki trwałe 13.030 500 

Środki trwałe w budowie 941 - 

Razem 22.697 520 

 

7. Informacja o transakcjach emitenta/jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, 
dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 
 

Transakcje z jednostkami powiązanymi (w tys. zł) 
 31.12.04 

 
11.12.03 31.12.02 

 
31.12.01 

Należności 
 

25 - - - 

Zobowiązania, w tym: 
 

6.957 4.361 3.083 7.801 

a) THEO FREY AG (zobowiązania z tytułu pożyczek) 4.776 4.304 3.036 7.795 

b) THEO FREY EAST (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) 2.141 57 47 6 

c) THEO FREY POLAND (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) 40 57 47 6 
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Informacje o pożyczkach od THEO FREY AG 
Data umowy Kwota pożyczki w 

walucie 
Rodzaj waluty Oprocentowanie 

06.12.01 87 EUR 5,00 

25.04.02 50 EUR 5,00 
 

25.04.02 50 EUR 5,00 

25.04.02 50 EUR 5,00 

25.04.02 50 EUR 5,00 

24.06.03 100 CHF 2,50 
 

07.08.03 200 CHF 2,50 

12.11.03 100 EUR 4,17 

23.12.03 100 EUR 4,14 

04.02.04 100 EUR 4,07 

 
Informacje o pożyczkach od THEO FREY EAST 

Data umowy Kwota pożyczki w 
walucie 

Rodzaj waluty Oprocentowanie 

25.11.04 1.100 PLN 8,21 

21.12.04 1.030 
 

PLN 8,31 
 

 
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia. 
 
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 
 
 
 
 

31.12.04 
 
 

11.12.03 31.12.02 
 

31.12.01 

Pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych) 58,78 33,21 33,30 33,79 

Pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)   - 1,83 2,00 2,00 

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 1,00 1 1,00 1,00 
Zatrudnienie ogółem 59,78 36,04 36,30 36,79 

 
 
 
 
 
10. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 
 
 12.12.03-

31.12.04 
 

01.01.03-
11.12.03 

01.01.02-
31.12.02 

 

01.01.01-
31.12.01 

Wynagrodzenie Zarządu  538 540 540 507 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 32 - - - 

Razem 570 540 540 507 

 
11. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących. 
Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających. 

Spółka nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w 
skład organów nadzorujących. 
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Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie występują zobowiązania Emitenta wobec Członków zarządu 
Spółki oraz organów nadzorujących 

Na dzień 30 czerwca 2004 roku nie występują niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, 
gwarancje, poręczenia lub inne należności i zobowiązania Emitenta wobec współmałżonków, 
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub  przysposobionych, powiązanych osobiście z 
osobami zarządzającymi i nadzorującymi. 

12. Informacje o znacz ących zdarzeniach dotycz ących lat ubiegłych uj ętych w 
sprawozdaniu finansowym. 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiła konieczność ujęcia istotnych zdarzeń 
dotyczących lat ubiegłych. 

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne 
zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki. 

14. Informacje o relacjach między prawnymi poprzednikami a emitentem oraz o sposobie i 
zakresie przejęcia aktywów i pasywów. 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą 
pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia 
Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2003 r. o przekształceniu – 
akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r., notariusz Jan Skwarliński, kancelaria notarialna w 
Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, Repertorium nr 12656/03. Kapitał zakładowy Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. został ustalony na poziomie 8.728 tys. zł. Dnia 12 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy 
w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o 
rejestracji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pod numerem KRS 0000183364. 

Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. została założona dnia 12 grudnia 1996 r. aktem 
notarialnym z dnia 12 grudnia 1996 r., Repertorium nr 9024/96 pod firmą THEO FREY Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Dnia 16 grudnia 1996 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział 
XII Gospodarczy Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji THEO FREY Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdańsku pod numerem RHB 11686. Dnia 12 listopada 1998 r. Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników THEO FREY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uchwaliło 
zmianę firmy spółki na Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o. Zmiana firmy została 
zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 18 listopada 1998 roku. 
Dnia 20 czerwca 2001 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Centrum 
Medycznego Medicor Sp. z o.o. uchwaliło zmianę firmy spółki na Swissmed Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. Dnia 18 września 2001 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Swissmed Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. pod numerem KRS 0000030640.  

W chwili obecnej Emitent jest spółką akcyjną działającą zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek 
Handlowych i Statutu Spółki.  

 

15. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji 

Nie przedstawiono sprawozdania finansowego skorygowanego wskaźnikiem inflacji. 

 



 

 110

16. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami 

W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 
2001 roku z danymi za lata 2002, 2003, 2004 , oraz w związku ze zmianami Ustawy o 
rachunkowości obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2002 roku Spółka dokonała zmian zasad 
rachunkowości doprowadzając łączne sprawozdanie finansowe Spółki za rok  2001 oraz  2002 
do wymogów przepisów Ustawy poprzez odpowiednie przekształcenie poszczególnych pozycji 
aktywów i pasywów.  

Korekty zastosowane do przekształcenia danych prezentowanych w sprawozdaniu 
finansowym Spółki za rok 2001 (w tys. zł).  

AKTYWA 
 

Stan na 
31.12.2001 r. 

 

Noty zmian Dane 
prezentowane 
w Prospekcie 

 I. Aktywa trwałe 
 

7.574 2.601 10.175 

l. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 
 

292 -281 11 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

7.182 -356 6.826 

3. Należności długoterminowe 
 

- - - 

4. Inwestycje długoterminowe 
 

100 3.238 3.338 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

- - - 

II. Aktywa obrotowe 
 

1.873 - 1.873 

l. Zapasy 
 

1 - 1 

2. Należności krótkoterminowe 
 

960 - 960 

3. Inwestycje krótkoterminowe 
 

878 - 878 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

34 - 34 

Aktywa razem 
 

9.447 2.601 12.048 

 
PASYWA 
 

Stan na 
31.12.2001 r. 

 

Noty zmian Dane 
prezentowane 
w Prospekcie  

I. Kapitał (fundusz) własny 
 

-707 2.601 1.894 

l. Kapitał (fundusz) zakładowy 
 

838 - 838 

2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) zakładowy (wielkość 
ujemna) 
 

-184 - -184 

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 
 

- - - 

4. Kapitał  (fundusz) zapasowy 
 

3.000 - 3.000 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
 

- 2.601 2.601 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
 

- - - 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
 

-1.970 - -1.970 

8. Zysk (strata) netto 
 

-2.391 - -2.391 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrót.(wielkość ujemna) 
 

- - - 

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 
 

10.154 - 10.154 

l. Rezerwy na zobowiązania 
 

- - - 

2. Zobowiązania długoterminowe 
 

7.795 - 7.795 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 
 

1.518 - 1.518 

4. Rozliczenia międzyokresowe 
 

841 - 841 

Pasywa razem 
 

9.447 2.601 12.048 
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Dokonane zmiany zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2002 roku dostosowane zostały do 
nowelizacji Ustawy z dnia 29 września 1994 roku, z wyłączeniem zmian w sposobie ujęcia 
umów leasingowych, traktowanych dotychczas jako leasing operacyjny, rezerw i aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw na świadczenia emerytalne. 
Zmiany powyższe wprowadzone zostały w łącznym sprawozdaniu finansowym za rok 2002. 
 
17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania  
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego  
(lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków  
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik  
finansowy i rentowność 
 
Istotniejsze zmiany dotyczą: 
 
1. w aktywach trwałych: 
- wprowadzenia do ewidencji bilansowej środków trwałych używanych na podstawie umów 
   leasingu, 
- przeniesienia kosztów organizacji spółki do rozliczeń międzyokresowych, 
- przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntów do rzeczowych aktywów trwałych, 
- uznania za inwestycje długoterminowe składników rzeczowego i finansowego majątku 
trwałego i  
  ujmowanie skutków aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych odpowiednio przez  
  zwiększenie i zmniejszenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, 
- ujmowania w aktywach trwałych – aktywów podatkowych z tytułu różnic przejściowych w 
   podatku dochodowym, 
 
2. w aktywach obrotowych: 
- wyłączenia należności dotyczących podmiotów powiązanych, 
- objęcia należności odpisami aktualizacyjnymi, 
- włączenia do inwestycji krótkoterminowych udziałów i akcji przeznaczonych do obrotu,    
  innych krótkoterminowych papierów wartościowych, udzielonych pożyczek    
  krótkoterminowych, a także środków  pieniężnych i innych aktywów pieniężnych – czeków,  
  weksli, bonów i tym podobnych aktywów, 
 
3. w kapitałach własnych: 
- odnoszenia na wynik nie podzielony z lat ubiegłych, skutków zmian zasad rachunkowości   
  oraz błędów podstawowych, 
- rozliczenia w wynik bieżącego okresu nadwyżki niezrealizowanych dodatnich różnic  
  kursowych nad ujemnymi, 
 
4. w rezerwach na zobowiązaniach: 
- ujmowania rezerwy  na odroczony podatek dochodowy rozłącznie z aktywami podatkowymi, 
 
5. w zobowiązaniach krótkoterminowych: 
- wyłączenia zobowiązań dotyczących podmiotów powiązanych , 
- wyłączenia zobowiązań finansowych, 
 
6. w rozliczeniach międzyokresowych: 
- ujęcia przychodów przyszłych okresów w pozycji – inne krótkoterminowe rozliczenia  
  międzyokresowe, 
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7. wycena na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych: 
- składników aktywów – po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego  
  usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty  
  przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, 
- składników pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego  
  usług korzysta Spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty 
przez   
  Narodowy Bank Polski, 
 
8. kosztu wytworzenia produktów, który został skalkulowany zgodnie z nowym brzmieniem 
definicji: koszt ten obejmuje  koszty bezpośrednie pozostające w bezpośrednim związku z 
produktem oraz uzasadnioną częścią kosztów związanych z  wytworzeniem tego produktu. 
 
Pozostałe zmiany zasad dotyczą: 
1.ujęcia w zobowiązaniach długoterminowych wobec jednostek powiązanych z tytułu   pożyczek 
oprócz kwot pożyczek wycenionych według kursu waluty, zgodnie z przyjętą polityka wyceny 
zobowiązań w walucie obcej, również odsetek od pożyczek pomimo, że ich wymagalność 
zgodnie z treścią umów przypada na dzień po spłacie kwoty głównej, 
2.odnoszenia skutków wyceny zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio w ciężar 
kosztów finansowych oraz na zwiększenie wartości środków trwałych w budowie, 
3. ujęcia w innych przychodach operacyjnych przychodów z tytułu wynajmu powierzchni 
płaskich,  
4. ujęcie w innych kosztach operacyjnych kosztów związanych z wynajmem powierzchni 
płaskich. 
 
18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych 
tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i 
rentowność 
Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych. 
 
19. W przypadku wystąpienia niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć 
przyszłości. 
 
20. Informacje o połączeniu spółek 
Nie dotyczy emitenta 
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Należy zdefiniowa ć środki pieni ężne przyj ęte do rachunku przepływów pieni ężnych, przedstawiaj ąc ich struktur ę na 
pocz ątek i koniec okresu 
 
W przypadku wyst ąpienia niezgodno ści pomi ędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji o raz zmianami 
stanu tych 

  

          

      

          

  Plik Opis   

        

              

              

  w tys.  zł   

  
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI 
OPERACYJNEJ (METODA PO ŚREDNIA) 2004 2003   

  Zysk (strata) netto       

  Korekty razem       

  
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenia nych metod ą praw 
własno ści       

  Amortyzacja       

  (Zyski) straty z tytułu ró żnic kursowych       

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)       

  (Zysk) strata z działalno ści inwestycyjnej       

  Zmiana stanu rezerw       

  Zmiana stanu zapasów       

  Zmiana stanu nale żności       

  
Zmiana stanu zobowi ązań krótkoterminowych z wyj ątkiem po życzek i 
kredytów       

  Zmiana stanu rozlicze ń międzyokresowych       

  Inne korekty       

  Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II)       

              

  

nie dotyczy 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Nazwa i siedziba Spółki: 
 
Pełna nazwa (firma):          SWISSMED Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
Skrót firmy:           SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 
Siedziba Spółki:                                       80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44  
Siedziba Spółki na dzień 31.12.2004 r. - 80-208 Gdańsk, ul Marii Skłodowskiej Curie 5. 
 
1.2 Rejestracja:                              Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy   
                                                                 Krajowego Rejestru Sądowego   
Numer KRS Spółki:                      0000183364, 
NIP Spółki:                                   583-21-06-510, 
REGON Spółki:                            191244745. 
 
1.3 Struktura organizacyjna 
 
SWISSMED Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna posiada status Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej i jest wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 
Wojewodę Pomorskiego w księdze rejestrowej nr 22-00131. Zakład Opieki Zdrowotnej 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniony jest jako 
Operator Medyczny. Operator Medyczny samodzielnie sporządza bilans. 
 
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna posiada wewnętrzną jednostkę organizacyjną, 
której pełna nazwa brzmi: Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku. 
zwany Operatorem Infrastruktury . Oddział został zarejestrowany w dniu 18 września 2001 r. 
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy KRS jako jednostka nie posiadająca 
osobowości prawnej, działająca na samodzielnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym z 
wykorzystaniem wydzielonych do jego dyspozycji  z majątku jednostki macierzystej (Centrali) 
środków trwałych i obrotowych. 
Aktywność gospodarcza Oddziału obejmuje działalność inwestycyjną w zakresie budowy  
i wyposażenia infrastruktury medycznej tj. szpitali i przychodni oraz działalność operacyjną – 
usługową w dziedzinie wynajmu sprzętu i aparatury medycznej.  
Ponadto Oddział świadczy usługi hotelowe, reklamowe, franchisingu, organizacji konferencji i 
szkoleń. W zakres pozostałej działalności operacyjnej Oddziału wchodzą usługi związane  
z obsługą i utrzymaniem nieruchomości i inne. Operator Infrastruktury samodzielnie sporządza 
bilans. 
 
Siedziba Oddziału:                                        80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 10 
Zmiany siedziby Oddziału:                           nie było 
Numer KRS Oddziału:                                 0000183364 
NIP Oddziału:                                              583-27-67-418 do 30 kwietnia 2004  
NIP Oddziału:                                              583-21-06-510 od 01 maja 2004 
REGON Oddziału:                                       191244745-00039 
Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 
 
2. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA SKŁADU OSOBOWEGO ZARZ ĄDU ORAZ RADY 
NADZORCZEJ: 
 
Prezes Zarządu:                        Roman Walasiński 
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Rada Nadzorcza na dzień 31.12.2004 r.: 
Przewodniczący RN:               Bruno Hangartner 
Wiceprzewodniczący RN:       Zbigniew Canowiecki 
Pozostali członkowie:              Zenobiusz Wojciech Żurawik 
                                                 Maciej Dobrzyniecki 
      Krzysztof Maciej Popenda  

 
3. KAPITAŁ SPÓŁKI  

 
Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2004 r. wynosi 13.811.262,00 zł i dzieli się na 13.811.262 
sztuki akcji serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 
Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2004 r. jest następująca : 
 
- 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 62,22 % kapitału – Bruno Hangartner, 
-1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,80 % kapitału – Theo Frey East AG, 
-1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,99 % kapitału – Marek Alojzy Dochna, 
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5.07 % kapitału – Otwarty Fundusz 
Emerytalny DOM, 
- 1.664.980 akcji co stanowi 11,92 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

 
4. DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI W 2004 ROKU. 
 
W roku 2004, miały miejsce zdarzenia mające duży wpływ zarówno na obecną jak i przyszłą 
działalność Spółki.  
Od marca 2004 rozpoczęto proces uruchamiania szpitala w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44. 
Zważywszy na trwające prace wykończeniowe, w szczególności w obrębie głównego bloku 
operacyjnego oraz konieczność uzyskania szeregu opinii i dopełnienia formalności niezbędnych 
do rozpoczęcia działalności operacyjnej w zakresie usług ochrony zdrowia, szpital uruchamiano 
sukcesywnie począwszy od marca 2004r. Początkowo uruchomiono jedną salę operacyjną i 
jeden oddział z salami chorych dla 12 osób, przenosząc do własnego budynku działalność z 
pomieszczeń wynajmowanych od NZOZ dla Szkół Wyższych, następnie uruchomiono 
pracownię diagnostyki obrazowej (Tomokomputer i RTG). Wraz ze wzrostem liczby zabiegów 
przekazywano do eksploatacji kolejne sale chorych zwiększając funkcjonującą bazę łóżkową. 
Równocześnie sukcesywnie uruchamiano poszczególne przychodnie przyszpitalne, cześć 
hotelową i centrum konferencyjne oraz Oddział Intensywnej Opieki Medycznej wyposażony w 
specjalistyczne łóżka z pełnym monitoringiem funkcji życiowych i respiratorami, stanowiący 
bardzo istotny element szpitala zwiększający zakres możliwych do wykonania świadczeń i 
bezpieczeństwo pacjentów. Otwarte zostały również apteka i restauracja (prowadzone przez 
zewnętrzne podmioty w wynajmowanych od Spółki pomieszczeniach). Ostatnim planowanym 
do uruchomienia na rok 2004 oddziałem szpitalnym był oddział kardiologii inwazyjnej, który w 
docelowym zakresie rozpoczął funkcjonowanie w grudniu 2004r., wykonując pierwsze 
procedury kardiologii inwazyjnej.  
 
Proces inwestycyjny zakończony w 2004r. wymagał znacznych nakładów finansowych. Poza 
kredytem bankowym, w zakresie finansowania robót budowlano – montażowych, objętych 
kontraktem na generalne wykonawstwo obiektu zawartym z firmą Polnord S.A. (umowa 
0055/BU/2002). W związku z powyższym Zarząd wykorzystujący różne instrumenty finansowe 
dążył do pozyskania środków równoważących potrzeby finansowe.  
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Dnia 28 lutego 2004r. wyemitowano obligacje serii A zamiennych na akcje serii B, 
uzyskując kwotę 9,5 mln. PLN. Wykorzystanie tych środków następowało sukcesywnie w 
zakresie wskazanym w „propozycji nabycia obligacji”, i pozwoliło na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb finansowych umożliwiaj ących uruchomienie działalności szpitala. 
Ponieważ pierwotnie zakładano emisję obligacji na poziomie 17.500,- tys. PLN pozyskane z 
emisji środki przeznaczono na realizację poszczególnych celów emisji  
w kwotach podanych w tabeli nr 1. 
 
Tabela 1. 

Sposób rozdysponowania środków z emisji obligacji  
(kwoty w zaokrągleniu do pełnych tysięcy) 

Planowane 
tys. PLN 

Zrealizowane 
tys. PLN 

1. Sale operacyjne  2,700 2,286 

2. Instalacje niskoprądowe 1,300 638* 
3. Wyposażenie, w szczególności radiologia (tomokomputer, sprzęt USG, ramię "C", 

RTG i inne), meble, łóżka, stoły operacyjne, anestezja i intensywna terapia 
(instalacje gazów med. i wyposażenie OIOM), centralna sterylizacja, narzędzia 
medyczne 

11,000 4,713 

4. Kapitał obrotowy (w tym koszty dot. rozruchu, opatrunki, leki, środki trwałe 
niskocenne i inne) 

2,500 1,863 

RAZEM 17,500 9,500 
* płatność zrealizowano na rzecz tego samego dostawcy (Polnord S.A.) jednak z tytułu innych zobowiązań 
dotyczących robót budowlanych w szpitalu przy ul. Wileńskiej o wcześniejszym terminie wymagalności. Płatność 
kontraktu na Instalacje niskoprądowe uzgodniono na koniec 2004r.   
 
 
Mając na uwadze występujące potrzeby finansowe oraz założenia długofalowej strategii 
rozwoju, a także mając na uwadze deklaracje złożone obligatariuszom w propozycji nabycia 
obligacji, w kwietniu 2004r. podjęto uchwały o publicznej emisji akcji serii C oraz  
o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie.  
 
Po przygotowaniu prospektu emisyjnego złożono wniosek do Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd, który to organ uchwałą z dnia 1 października 2004 postanowił dopuścić akcje Spółki do 
publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. W konsekwencji podjęto działania mające na celu wprowadzenie akcji Spółki 
do notowań na WGPW, co nastąpiło 15 października 2004. Debiut Spółki należy uznać za 
udany. Cena otwarcia była kilkanaście procent wyższa od ceny emisyjnej  
i utrzymuje się powyżej ceny emisyjnej.  
Mając na uwadze, że wszyscy obligatariusze posiadający obligacje serii A zamienne na akcje 
serii B, złożyli oświadczenia o konwersji obligacji na akcje, stosownie do warunków  
i propozycji nabycia obligacji przez co stali się posiadaczami akcji serii B, związku z czym do 
notowań wprowadzone zostały akcje serii B oraz akcje serii C w łącznej ilości 5.083.262 sztuk. 
W wyniku wyemitowania akcji serii B i akcji serii C, kapitał zakładowy Spółki został 
podniesiony o 5.083.262,00 PLN, zaś pozostałe wpływy z emisji obu serii, po potrąceniu 
kosztów emisji, stosownie do art. 36 pkt b, Ustawy o rachunkowości, zostały zarachowane na 
poczet kapitału zapasowego zwiększając kapitały własne Spółki o kwotę 8.014.922,76 PLN.  
 
Uruchomienie nowego obiektu miało wpływ na zmianę struktury przychodów oraz wzrost ich 
wartości. Wprawdzie początkowo funkcjonowała tylko jedna sala operacyjna, bowiem główny 
blok operacyjny złożony z  3 sal i  8-stanowiskowej sali pooperacyjnej oraz sterylizatorni został 
przekazany do użytkowania w lipcu 2004r., co ograniczało możliwości zabiegowe, to i tak 
przychody z tzw. lecznictwa zamkniętego nie licząc przychodów Operatora Infrastruktury za 
wynajem sal operacyjnych wzrosły o 1.158 tys. PLN.  
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W związku z uruchomieniem nowego szpitala pojawiły się również przychody z  pracowni 
diagnostyki obrazowej, wynajmu części szpitala na działalność towarzyszącą (np. apteka, 
restauracja i in.) oraz pośrednie wejście w segment klientów prywatnych (poprzez ofertę 
współpracy skierowaną do specjalistów posiadających swój rynek prywatny) spowodowały 
wzrost przychodów ze sprzedaży.  
Dane o sprzedaży w poszczególnych obszarach działalności Spółki przedstawia tabela nr 2.  
 
Tabela 2. 

WYSZCZEGÓLNENIE 2003[tys.PLN] 2004 [tys.PLN] 
 

Przychodnie - lecznictwo otwarte 3 112,635 4 291,005 
a/ abonamenty 751,396 709,364 
b/ prywatne porady specjalistyczne 1 032,345 82,563 
c/ porady specjalistyczne NFZ 408,535 1 394,680 
d/ podstawowa opieka zdrowotna NFZ 151,515 212,558 
e/ usługi na rzecz ubezpieczycieli 145,426 187,521 
f/ usługi na rzecz innych podmiotów 544,517 686,581 
g/usługi na rzecz współkorzystających 0,000 1 013,734 
h/ inne usługi 78,902 4,005 
 
Szpital -  Lecznictwo zamknięte 1 392,143 2 550,226 
a/ NFZ 1 105,108 932,665 
b/ pacjenci prywatni 151,796 17,800 
c/ współkorzystający (usł/ pośrednie) 0,000 1 385,503 
d/ Tow. Ubezp i inni 135,239 214,258 
 0,000 0,000 
RAZEM OPERATOR MEDYCZNY 4 504,778 6 841,231 

 
przychody z najmu np. sala konferencyjna, 0,000 20,603 
najem pow. szpitala -umowy stałe (apteka itd.) 0,000 413,611 
przychody ze współkorzystania 0,000 388,825 
franchising  3,914 26,361 
Inne (do marca refaktury związane z budową) 19,743 81,014 
 0,000 0,000 
RAZEM OPERATOR INFRASTRUKTURY 23,657 930,414 
 0,000 0,000 

RAZEM OPERATOR MEDYCZN +ODDZIAŁ 4 528,435  7 771,645 

 
Przychody przedstawione w tabeli zostały zaprezentowane w Rachunku zysków i strat  
w pozycjach przychody ze sprzedaży w kwocie 7 477 tys. PLN oraz pozostałe przychody 
operacyjne 294 tys. PLN. 
Podobnie jak w przypadku wielu placówek służby zdrowia wartość kontraktu przyznanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia na 2004r. nie odpowiadała propozycjom Spółki składanym w 
postępowaniu ofertowym. Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostrzegł możliwości jakimi 
dysponuje nowo otwierana placówka, i  zaproponował kontrakt znacznie odbiegający od 
oczekiwań i możliwości Spółki.  
 
Jednakże pozywanym aspektem niesatysfakcjonujących warunków kontraktowania świadczeń z 
NFZ jest wzrost zainteresowania lekarzy obsługą pacjentów prywatnych. Opracowane przez 
Spółkę rozwiązania organizacyjne, wychodzące naprzeciw potrzebom sektora prywatnego, 
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zaowocowały zwiększaniem udziału świadczeń realizowanych i finansowanych poza systemem 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany struktury źródeł przychodów ilustruje tabela nr 3.  
 
Tabela 3.  

struktura przychodów 2003 2004 
Przychodnie - lecznictwo otwarte 68,8% 55,2% 
a/ abonamenty 16,6% 9,1% 
b/ prywatne porady specjalistyczne 22,8% 1,1% 
c/NFZ 12,4% 20,7% 
d/ usługi na rzecz innych podmiotów 17,0% 11,3% 
e/ usługi na rzecz współkorzystających 0,0% 13,0% 
    
Szpital -  Lecznictwo zamknięte 30,7% 32,8% 
a/ NFZ 24,4% 12,0% 
b/ pacjenci prywatni 3,4% 0,2% 
c/ współkorzystający (usł/ pośrednie) 0,0% 17,8% 
d/ Tow. Ubezp i inni 3,0% 2,8% 
    
RAZEM OPERATOR INFRASTRUKTURY  0,5% 12,0% 
przychody z najmu np.sala konfer, 0,0% 0,3% 
najem pow. szpitala -umowy stałe (apteka itd.) 0,0% 5,3% 
przychody ze współkorzystania 0,0% 5,0% 
franchising  0,1% 0,3% 
Inne (do marca 2004 refaktury związane z 
budową) 

0,4% 1,0% 

RAZEM  100,0% 100,0% 
 
Zilustrowane powyżej zmiany struktury przychodów są efektem świadomego działania mającego 
na celu dywersyfikację źródeł przychodów, co w szczególności oznacza położenie nacisku na 
współpracę z lekarzami prowadzącymi prywatne praktyki lekarskie, obsługującymi rynek 
prywatny, czy też Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Pośrednia obsługa rynku prywatnego 
sprawia, że spółka nie narusza przepisów prawa i nie obsługuje bezpośrednio pacjentów w 
zakresie świadczeń zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia.  
 
 
 
 
 
 
5. ZATRUDNIENIE I SYTUACJA KADROWA. 

Spółka zatrudnia wysokiej klasy lekarzy specjalistów. Przy tak szerokim spektrum usług 
medycznych zatrudnienie w ramach umowy o pracę wszystkich lekarzy wymagałoby 
zaangażowania dodatkowych środków finansowych. Należało, zatem racjonalnie wykorzystać 
inne, dopuszczane prawem, formy zatrudnienia personelu. I tak zrezygnowano z zatrudniania 
lekarzy w ramach stosunku pracy proponując umowy cywilno-prawne lub umowy  
o współpracy w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.  
Zarząd Spółki wspierał i pomagał lekarzom podczas procesu przejścia z umów o prace na 
działalność gospodarczą, oferując przy tym jasne reguły współpracy, oparte na zadaniowym 
systemie wynagradzania. Wyselekcjonowanej grupie lekarzy, którzy mają podpisane z nami 
umowy  
o współpracy na usługi medyczne zaproponowano objęcie funkcji zarządczych opartych na tzw. 
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umowach o zarządzanie. Pozwala to oddzielić i zdefiniować obowiązki wynikające  
z pracy lekarskiej od obowiązków zarządzającego. Do rejestracji pacjentów i pracy przy infolinii 
zatrudniono średni personel, nie medyczny, który po przeszkoleniu oraz pod stałym nadzorem 
rejestruje pacjentów. Średni personel medyczny przesunięto do pracy  
w poszczególnych przychodniach, oddziałach zabiegowych, gabinetach specjalistycznych tak, 
aby w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać ich doświadczenie i fachową wiedzę.  
Z usług naszego średniego personelu medycznego mogą korzystać, odpłatnie, lekarze 
wynajmujący w naszych poszczególnych placówkach gabinety lekarskie, sale zabiegowe.  
W sytuacjach awaryjnych (zwolnienia lekarskie, urlopy, itp.) korzystamy ze stworzonej bazy 
średniego personelu medycznego i nie medycznego oraz z pracowników tymczasowych  
w  ramach podpisanej umowy z agencja pracy tymczasowej.  
Ilość pracowników administracyjnych ograniczyliśmy do minimum. Niektóre obszary 
działalności, jak ochrona, sprzątanie, usługi z zakresu bhp i ppoż. oddano firmom zewnętrznym.  
 
Tabela 4.  
 
 

 

 

 

 

 
 
Średni personel medyczny jak i administracyjny posiada wyższe wykształcanie lub jest  
w trakcie studiów wyższych. Świadczy to o podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników 
widzących potrzebę swojego rozwoju oraz o konsekwentnej realizacji założeń polityki 
personalnej.  

 
Tabela 5.  

 
 
 
 
 

 
Prawidłowo prowadzona polityka zatrudniania sprzyja nie tylko temu, by pracownicy 
wzmacniali Swissmed w bieżącej działalności, ale także by chcieli pozostać w nim na dłużej. 
Zatrudniane  osoby posiadają określone doświadczenie zawodowe, wyróżniają się dużą 
kreatywnością i mobilnością. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zatrudnieniu nowego 
pracownika zawsze rozważamy zasadność tego postanowienia - być może można rozdzielić 
zadania przewidziane dla nowej osoby na pracujących już ludzi lub w pierwszej kolejności 
przyjrzeć się osobom pracującym, które spełniają wymagania, jakie potrzebne będą na danym 
stanowisku. Rekrutacja wewnątrz firmy pozwala, bowiem nie tylko na skrócenie terminu naboru 
i obniżenie kosztów. Kandydaci zwerbowani w ten sposób szybciej dostosowują się do nowych 
warunków pracy – zmieniają, bowiem tylko stanowisko nie zaś organizację. Możliwości awansu 
pobudza pracowników do zmian postaw, sprzyja przywiązaniu do organizacji i jest jednym z 
najbardziej motywujących elementów dla wszystkich pracowników. Jest również formą 
komunikowania się, w której organizacja przedstawia swój wizerunek pracownikom, klientom i 
innym osobom spoza niej.  
 

Zestawienie stanu zatrudnienia w latach 2001 – 2004  
      

  31.12.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Umowy o pracę 74 → 72,5 etatu 64 → 60,75 etatu 37 → 34,05 etatu 38 → 34,7 etatu 49 → 45,8 etatu 

Umowy zlecenia 173 111 124 97 87 

Umowy o dzieło 40 38 31 27 13 

Umowy o współpracę 197 136 87 50 20 

Umowy o zarządzanie 4 3 2 1 0 

 

 Zestawienie struktury wykształcenia w latach 2001 – 2004 
      

  31.12.2004 30.06.2004 2003 2002 2001 
Wyższe 26 28 16 16 23 

Średnie 46 34 19 20 24 

Zawodowe 2 2 2 2 2 

Podstawowe 0 0 0 0 0 

Razem pracowników 74 64 37 38 49 
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W celu usprawnienia przepływu i gromadzenia informacji związanych z zatrudnionym  
w spółce personelem wdrażany jest system komputerowy Kadry i Płace firmy Symfonia – 
program ten zostanie połączony z systemem FK Symfonia, na którym pracuje dział księgowości.  
Spółka na bieżąco wypełnia obowiązki wynikające z przepisów o zapewnieniu pracownikom 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W styczniu 2005r uległa zmianie tabela przydziału norm 
odzieży i obuwia ochronnego - wprowadzono nowe wzoru ubrań, które poza walorami 
związanymi z bhp stanowią element identyfikacyjny firmy. 
 
Szkolenie to inwestowanie w ludzi, aby umożliwi ć im osiąganie lepszych efektów i pełniejsze 
wykorzystanie ich talentów. Skuteczne szkolenie zmniejsza koszty uczenia się, poprawia efekty 
osiągane przez pracownika, zespół, firmę, zwiększa elastyczność poprzez rozszerzenie zakresu 
umiejętności pracowników, przyciąga wysokiej jakości pracowników, zwiększa zaangażowanie 
pracowników i utożsamianie się z misją i celami organizacji, pomaga  
w stworzeniu w firmie pozytywnej atmosfery, poprawia poziom usług i zadowolenie klientów. 
W ramach podnoszenia kwalifikacji i umiejętności średniego personelu medycznego i nie-
medycznego począwszy od  kwietnia 2004r organizowane są szkolenia mające na celu 
utrzymanie standardów jakości obsługi pacjenta, utrzymanie wysokiej motywacji do pracy i 
sprawnej komunikacji wewnątrz organizacji oraz identyfikację pracowników z firmą. Obecnie 
odbywa się kolejny cykl szkoleń z tego zakresu. Szkolenia takie odbywać się raz w roku. 
Ponadto spółka deleguje pracowników na tzw. szkolenia branżowe.  
Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych organizowana jest pomoc na cele 
mieszkaniowe, pomoc finansowa i rzeczowa, dopłaty do leczenia, w tym celu utworzono tzw. 
Komisję Medyczną, finansowana jest działalność kulturalno-oświatowa i sportowa. Szczegółowe 
zasady korzystania z tych funduszy opisane są w Regulaminie ZFŚS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZE Ń, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE MAJ ĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA OSI ĄGNIĘTE WYNIKI 
FINANSOWE. 
 
Do czynników o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe należy spadek kursu  walut wobec złotego. Niski kurs EURO i innych walut wpłynął 
na zwiększenie wyniku finansowego z tytułu niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych, 
związanych z wyceną na dzień 31.12.2004 zobowiązań w walutach obcych.  
 
7. WSKAZANIE ZDARZE Ń, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY 
SPORZĄDZONO DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2004, NIE UJ ĘTYCH W 
TYCH DANYCH, A MOG ĄCYCH W ZNACZ ĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA 
PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA. 
 
Po IV kwartale 2004 roku wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przyszłe wyniki 
finansowe: 

• przystąpienie podmiotu powiązanego Theo Frey East AG do restrukturyzacji zadłużenia  
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. wobec dostawców i włączenie się w proces 
negocjacji warunków spłaty tego zadłużenia oraz obciążeń z tytułu odsetek.  
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• Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podpisała porozumienie zmieniające umowy zawarte z 
Dräger Polska Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest zmiana warunków płatności za 
zobowiązania wynikające z dwóch umów: nr DPL/MR/144/03 z dnia 17.12.2003 r. oraz 
nr DPL/MR/147/03 z dnia 29.08.2003 r. 

• Podjęto działania w kierunku renegocjacji warunków kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na świadczenie w 2005 roku usług medycznych. Negocjacje są w 
toku.   

 
8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MO ŻLIWO ŚCI ZREALIZOWANIA 
WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK,  
W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALN YM 
W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH. 
 
Zarząd wcześniej nie publikował prognoz wyników na rok 2004. 
 
9. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJ ĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB 
POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALE ŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ 
LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SWISSMED CENTR UM 
ZDROWIA S.A. NA DZIE Ń PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE 
WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKC JI, ICH 
PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WA LNYM 
ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁAS NOŚCI 
ZNACZĄCYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA OD PRZEKAZANIA 
POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO. 
 
Podmioty (akcjonariusze) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
 

 
Posiadacz akcji 

 
Seria 

 
Rodzaj akcji 

 
Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
[%] 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

[%] 

Bruno Hangartner A Zwykłe imienne 8.594.000 62,22 8.594.000 62,22 

Theo Frey East AG B Zwykłe na okaziciela 1.492.110 10,80 1.492.110 10,80 

Marek Alojzy Dochnal B Zwykłe na okaziciela 1.380.172 9,99 1.380.172 9,99 
OFE DOM C Zwykłe na okaziciela 700.000 5,07 700.000 5,07 

 
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SWI SSMED CENTRUM 
ZDROWIA S.A. LUB UPRAWNIE Ń DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY 
ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE. 
 
Spółka Theo Frey East AG – podmiot kontrolowany przez Bruno Hangartnera – 
przewodniczącego Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nabyła w wyniku 
konwersji Obligacji zamiennych Serii A Akcje Serii B 
Spółka Theo Frey East AG – podmiot kontrolowany przez Bruno Hangartnera – 
przewodniczącego Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zbyła 115.908 (słownie: 
sto piętnaście tysięcy dziewięćset osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela  
 
11. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM 
WŁA ŚCIWYM DLA POST ĘPOWANIA ARBITRA ŻOWEGO LUB ORGANEM 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGL ĘDNIENIEM INFORMACJI ODNO ŚNIE 
POSTĘPOWANIA DOTYCZ ĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNO ŚCI 
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EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALE ŻNEJ, KTÓREGO WARTO ŚĆ 
STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA . 
 
Brak postępowań toczących się przed sądem, których wartość stanowi co najmniej 10% 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
12.INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOST KĘ OD NIEGO 
ZALE ŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI, 
JEŻELI WARTO ŚĆ TYCH TRANSAKCJI (Ł ĄCZNA WARTO ŚĆ WSZYSTKICH 
TRANSAKCJI ZAWARTYCH W OKRESIE OD POCZ ĄTKU ROKU OBROTOWEGO) 
PRZEKRACZA WYRA ŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTO ŚĆ KWOTY 500.000 
EUR – JEŻELI NIE SĄ ONE TRANSAKCJAMI TYPOWYMI  
I RUTYNOWYMI, ZAWIERAJ ĄCYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH 
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI POWI ĄZANYMI, A ICH CHARAKTER I WARUNKI 
WYNIKAJ Ą Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ, PROWADZONEJ 
PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK Ę OD NIEGO ZALE ŻNĄ. 
 
W IV kwartale 2004 r. emitent zawarł dwie umowy pożyczki ze spółką Theo Frey East AG 
 z siedzibą w Bernie, Szwajcaria - podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej 
Spółki, 
 o łącznej wartości 2.300.000,- PLN,: 
1.umowę pożyczki z dnia 25.11.2004 r. na kwotę 1.100.000 PLN (słownie: jeden milion sto 
tysięcy złotych).  Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.12.2005 r. Odsetki  
w wysokości 8,21%  w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
2.umowę pożyczki z dnia 21.12.2004 r. na kwotę 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion 
dwieście tysięcy złotych).  Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15.02.2006 r. Odsetki w 
wysokości 8,31 % w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
Suma obu transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR, 
ponadto wartość pożyczek przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.  
 
 
 
13. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZE Z JEDNOSTKĘ 
OD NIEGO ZALE ŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB PO ŻYCZKI LUB UDZIELENIA 
GWARANCJI - Ł ĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALE ŻNEJ 
OD TEGO PODMIOTU JE ŻELI Ł ĄCZNA WARTO ŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ 
LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTO ŚĆ CO NAJMNIEJ 10% 
KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. 
 
Emitent nie udzielił w 2004 roku poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzielał gwarancji, 
których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych. 
 
14. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA S Ą ISTOTNE DLA OCENY 
JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJ ĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU 
FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJE, KTÓRE S Ą ISTOTNE DLA OCENY 
MOŻLIWO ŚCI REALIZACJI ZOBOWI ĄZAŃ EMITENTA. 
 
Spółka kontynuuje proces restrukturyzacji bieżących zobowiązań wobec dostawców sprzętu 
radiologicznego, anestezjologicznego oraz innych urządzeń medycznych w celu ich zamiany na 
zobowiązania długoterminowe poprzez włączenie do finansowania poniesionych nakładów 
inwestycyjnych towarzystw leasingowych. 
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Spółka Theo – Frey East AG, akcjonariusz posiadający 10,8% udziałów w kapitale zakładowym 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. udzielił po zakończeniu IV kwartału 2004r. dodatkowych 
pożyczek na spłatę zobowiązań inwestycyjnych na podstawie następujących umów:  
 
- umowa pożyczki z dnia 06.01.2005 r. ze spółką Theo Frey East AG  z siedzibą w Bernie, 
Szwajcaria na kwotę 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), termin przekazania 
środków przez pożyczkodawcę – do 12.01.2005 r. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 
15.02.2006 r. Odsetki w wysokości 8,13%  w skali roku płatne będą po spłacie należności 
głównej. 
 
- umowa pożyczki z dnia 07.02.2005 r. ze spółką Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, 
Szwajcaria na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 550.000 CHF (słownie: pięćset 
pięćdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich), termin przekazania środków przez pożyczkodawcę 
- do 10.02.2005 r. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 10.02.2007 r. Odsetki w 
wysokości 2,2183 % w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 
Emitent złożył wniosek kredytowy do jednostki finansującej Kredyt Banku o zwiększenie 
zaangażowania finansowego dotyczącego budowy szpitala o 7 mln złotych.  
 
15. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA B ĘDĄ MIAŁY 
WPŁYW NA OSI ĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO 
NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. 
 
Emitent przystąpił do redukcji kosztów operacyjnych poprzez lepsze wykorzystanie średniej 
kadry medycznej oraz znaczne uzależnienie wynagrodzeń lekarzy operatorów współpracujących 
ze Spółką od ilości wykonanych procedur medycznych.  
Emitent uruchomił system zaopatrzenia w materiały medyczne w oparciu o procedury 
przetargowe, co wpłynie na obniżenie kosztów działalności medycznej.  
Emitent podjął działania w kierunku zaktywizowania obsługi pacjentów prywatnych na bazie 
infrastruktury medycznej, należącej do SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. poprzez 
wprowadzenie systemu motywującego partnerów medycznych związanych ze Spółką umowami 
o współpracy.  
Zgodnie z planami rozwojowymi opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w styczniu 2005r. udzieliło upoważnienia Zarządowi SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A.. do rozpoczęcia przygotowań inwestycji budowy prywatnego szpitala w 
Warszawie.  
 
16. OPIS ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZASAD 
WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA RACHUNKU ZY SKÓW  
I STRAT. 

 
Sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zostało przygotowane zgodnie  
z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.  

 
Sprawozdanie finansowe za rok 2004 sporządzone jest za okres dłuższy od roku 
kalendarzowego, bowiem dnia 12 grudnia 2003 Spółka z o.o. została przekształcona  
w Spółkę Akcyjną. W związku z powyższym faktem sprawozdanie to obejmuje okres od 12 
grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku , porównywalne dane finansowe dotyczące rachunku 
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawione są za okres od 01 stycznia 
2003 do 11 grudnia 2003 roku. 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone z zastosowaniem jednolitych zasad rachunkowości, w tym 
zasad wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Zasady te szczegółowo zostały 
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opisane w WPROWADZENIU  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. za rok 2004.  
Zgodnie z art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie 
finansowe Spółki jest łącznym sprawozdaniem, będącym sumą sprawozdań finansowych 
Operatora Medycznego i Operatora Infrastruktury 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy 
niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  
 
Przyjęte zasady (politykę ) rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły. 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i prowadzi księgi 
rachunkowe w sposób umożliwiający sporządzenie rachunku zysków i strat w wersji 
porównawczej. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z 
ich treścią ekonomiczną. 
Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte  
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie  
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nie zawierała zastrzeżeń 
do sprawozdania finansowego za 2003 rok, obejmującego okres od  
01 stycznia do 11 grudnia 2003 roku. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu nie istnieją 
obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 
17. ANALIZA FINANSOWA DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI W ROKU 20 04. 
 
Analiza porównawcza bilansu i rachunku zysków i strat danych wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym za 2004 rok w zestawieniu z danymi za 2003 rok wskazuje na znaczny przyrost 
wartości majątku Spółki mierzonego wartością aktywów o 81 % oraz wzrost przychodów ze 
sprzedaży o ponad 65 % w porównaniu do roku 2003. Przyrost kosztów wytworzenia 
sprzedanych produktów i towarów wzrósł o 75 % w porównaniu do roku poprzedniego. 

Oprócz zmian wartościowych w działalności Spółki odnotowano również zmiany jakościowe. 
Szczególnie dotyczy to zakresu i jakości świadczonych usług .  

Szpital SWISSMED to 73-łózkowy obiekt z czterema salami operacyjnymi , wyposażony  
w sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji i spełniający międzynarodowe standardy. 
Doświadczona kadra  medyczna i doskonale wyszkolony zespół pielęgniarski otacza pacjentów 
troskliwą opieką medyczną przez całą dobę.  

Hospitalizacja odbywa się w jedno lub wieloosobowych pokojach wyposażonych w TV, telefon 
stacjonarny, dostęp do internetu. Każda z sal posiada osobną łazienkę, a łóżka posiadają 
elektryczną regulację wysokości. 

Blok operacyjny Szpitala Swissmed składa się z czterech klimatyzowanych sal operacyjnych 
wykonanych w technologii stali nierdzewnej, spełniającej najwyższe międzynarodowe 
wymagania higieniczne i techniczne. 
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Na tle innych prywatnych placówek medycznych Szpital Swissmed wyróżnia się własnym 
doskonale wyposażonym Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej , a także 8-łóżkową salą 
pooperacyjną wyposażoną w nowoczesny system monitorowania funkcji życiowych. 

Infrastruktura szpitala to także specjalistyczne przychodnie przyszpitalne oferujące pacjentom 
konsultacje ponad 200 lekarzy specjalistów. Oferta skierowana do pacjentów to możliwość 
kompleksowej diagnostyki medycznej. Szpital wykonuje badania laboratoryjne, radiologiczne, 
endoskopowe , okulistyczne  oraz oferuje specjalistyczną diagnostykę kardiologiczną 
Na uwagę zasługuje fakt, że 24.05.2004 przedstawiciele Kettering Medical Center Network  
z Ohio i Swissmed podpisali załącznik do umowy z 2003 roku mówiący o możliwości wysyłania 
do USA polskich pacjentów na specjalistyczne zabiegi chirurgiczne, których nie wykonuje się w 
naszym kraju. Dzięki temu Swissmed jest pierwszą w Europie afiliowaną placówką tej 
amerykańskiej organizacji medycznej 

Usługi medyczne dostępne w placówkach KMCN w USA dla Pacjentów Swissmed : 

• Gamma Knife-bezinwazyjne zabiegi onkologiczne guzów mózgu 
• Leczenie zaburzeń elektrofizjologicznych serca 
• Zaawansowane operacje na otwartym sercu 
• Operacje mózgu z użyciem neuronawigacji 
• Operacje kręgosłupa- w tym operacje dyskopatii 
• Operacyjne leczenie Epilepsji 
• Operacyjne leczenie Choroby Parkinsona 
• Pozytronowa Tomografia Emisyjna 
• Radioterapia 
• Chirurgiczne leczenie otyłości 
•  Chirurgia plastyczna. 
• Chirurgia ręki 
• Alloplastyka stawu kolanowego i biodrowego 
• Leczenie niepłodności 

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem oraz planowaniem procedury 
medycznej wykonywanej w Stanach Zjednoczonych koordynuje Swissmed. Ostatnie miesiące 
roku 2004 to przygotowanie możliwości telekonferencji w celu umożliwienia specjalistom 
Swissmed konsultowania przypadków polskich pacjentów przez kolegów  
z USA. Planowane jest wykorzystanie łączy intemetowych w celu wymiany opinii lekarzy 
amerykańskich w obecności pacjenta-transmisja oprócz głosu także obrazu. Polski pacjent tym 
sposobem uzyska opinie o leczeniu i wskazania na przyszłość. Usługa ta ma być odpłatna. 

Opublikowany przez Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
ranking umiejscowił Szpital Swissmed na IV miejscu w kraju w kategorii Niepublicznych 
Szpitali. Jednocześnie jest on najwyżej notowanym w Rankingu szpitalem  
w Polsce północnej.  

18. PLAN DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ. 
 
Do najistotniejszych zadań na rok 2005 należy zaliczyć: 

 
• wdrożenie  zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi pacjentów. 
• dążenie do rozszerzenia kontraktu na  świadczenia finansowane ze środków publicznych , 

ponad  wartość wynegocjowana na rok 2005, w grudniu 2004r. 
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• stworzenie sieci współpracujących placówek 
• uruchomienie oddziału położniczego stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez 

rynek.  
• pozyskanie środków finansowych na całkowite rozliczenie zobowiązań handlowych, 

zaciągniętych w związku z budową i uruchomieniem szpitala w Gdańsku.  
• zebranie danych niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie budowy szpitala  

w Warszawie.  
 
 
ZAKO ŃCZENIE 
 
Według opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdanie z działalności SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości ,  
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim 
zgodne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


