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WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA ROK 2006 
 
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2006 roku do  31 grudnia 2006 roku, 
porównywalne dane finansowe przedstawione są za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 
grudnia 2005 r. 
 
 
1. Charakterystyka Emitenta 
Nazwa Emitenta:       SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 
Siedziba Emitenta:       Gdańsk 
Adres:         ul. Wileńska 44,  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 
– sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów 

toaletowych - PKD 52 3 
– 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. 
 
W skład Zarządu i Rady Nadzorczej w 2006 roku wchodziły następujące osoby: 
 
Zarząd: 
Pan Roman Walasiński - Prezes Zarządu  
 
Rada Nadzorcza: 
Pan Bruno Hangartner  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Pan Zbigniew Gruca  - Członek Rady Nadzorczej 
Pan Robert Bęben   - Członek Rady Nadzorczej – odwołany 27.01.2006 r. 
Pan Czesław Pospieszyński  - Członek Rady Nadzorczej – odwołany 27.01.2006 r. 
Pan Maciej Dobrzyniecki - Członek Rady Nadzorczej – odwołany 09.06.2006 r. 
Pan Jerzy Nowak  - Członek Rady Nadzorczej – powołany 27.01.2006 r. 
Pan Jerzy Nowak  - Członek Rady Nadzorczej – odwołany 09.06.2006 r. 
Pan Paweł Sobkiewicz  - Członek Rady Nadzorczej – powołany 27.01.2006 r. 
Pan Mariusz Jagodziński - Członek Rady Nadzorczej – powołany 09.06.2006 r. 
Pan Waldemar Gębuś  - Członek Rady Nadzorczej – powołany 09.06.2006 r. 
 
Oprócz tego jednostkowego sprawozdania finansowego, emitent sporządza sprawozdanie 
skonsolidowane. 
 



Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.  

(kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 2 

Opis działalności spółek zależnych emitenta:  
 
Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000238223. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.214.550,00 zł i dzieli się na 34.429 udziałów o 
wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Spółka została utworzona w lipcu 2005 r. Jedynym założycielem 
i właścicielem (100%) jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Podstawowym przedmiotem działalności 
spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. jest obsługa nieruchomości [PKD 70].  
 
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000145314. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 
1.291.200 PLN i dzieli się na 12.912 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Jedynym 
właścicielem spółki (100%) jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
 
Nabycie udziałów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. było jednym z elementów 
budowy Grupy Kapitałowej i w znaczący sposób zwiększyło możliwość oferowania przez Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. nowych produktów. 
 
Spółka Swissmed Prywatny Serwis Medyczny powstała w roku 1993 i do dnia 18 marca 2005 r. 
działała pod firmą Theo Frey Poland Sp. z o.o.  Głównym obszarem działalności spółki zależnej jest 
świadczenie usług medycznych.   
Podstawowym przedmiotem działalności spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. jest 
ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD 85], co pokrywa się z działalnością Emitenta. Swissmed 
Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne (lecznictwo otwarte i zamknięte) w 
dziedzinach medycyny, w których Emitent zawarł kontrakt na świadczenie usług medycznych z 
Narodowym Funduszem Zdrowia i nie może ich wykonywać prywatnie. Działalność obu podmiotów 
jest kompatybilna i wzajemnie się uzupełnia. 
 
ISH Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000261213. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 PLN i 
dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy. Spółka została utworzona 
w lipcu 2006 roku. Głównymi udziałowcami spółki są Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (65% głosów 
na WZA) oraz ISH LTD (35% głosów na WZA) 
Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie zintegrowanych systemów 
niezbędnych do funkcjonowania obiektów służby zdrowia, tj. gabinetów lekarskich, przychodni oraz 
szpitali. 
 
2. Informacja o wewnętrznych jednostkach organizacyjnych. 
W skład jednostki dominującej wchodzi wewnętrzna jednostka organizacyjna sporządzająca 
samodzielne sprawozdania finansowe – operator infrastruktury. Sprawozdanie finansowe jednostki 
dominującej sporządzane jest jako łączne sprawozdanie operatora medycznego i operatora 
infrastruktury z uwzględnieniem stosownych wyłączeń zobowiązań i należności wynikających z 
wzajemnych transakcji, przychodów i kosztów oraz kapitałów. 
 
3. Czas trwania jednostki dominującej. 
Czas  trwania jednostki dominującej jest nieograniczony  
 
4. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne. 
Dane bilansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2006 r. zaprezentowane 
zostały w odniesieniu do następującego dnia bilansowego: 31.12.2005 r. . 
Dane zawarte w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawieniu zmian w 
kapitale obejmujące okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zostały zaprezentowane w odniesieniu 
do danych porównywalnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005r.  
 
5. Informacja o kontynuacji działalności gospodarczej  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez jednostkę dominującą w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie znane są okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę dominująca. 
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6. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego oraz danych porównywalnych 
 
PPrzeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej.  
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 średni Kurs minimalny Kurs maksymalny Kurs na koniec 
okresu 

01.01.2006-31.12.2006 3,8991 3,7565 4,1065 3,8312 
01.01.2005-31.12.2005 4,0233 3,8223 4,2756 3,8598 

 
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego. 
Za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2006 r. odpowiedzialny jest zarząd 
spółki dominującej. 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2006 r. zastosowane zostały zasady wyceny 
aktywów i pasywów opisane poniżej. 
 
Sprawozdanie finansowe zawiera : 

• wprowadzenie,  
• bilans, 
• rachunek zysków i strat, 
• zestawienie zmian w kapitale, 
• rachunek przepływów pieniężnych, 
• dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

Oświadczenie o zgodności. 
Sprawozdanie finansowe spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone 
przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień niniejszego sprawozdania finansowego. 
MSSF obejmują standardy i interpretacje  przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 
 
Do 31 grudnia 2005 r. publikowane jednostkowe sprawozdania finansowe spółki Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. sporządzane były zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, natomiast 
Grupa Kapitałowa Swissmed Centrum Zdrowia S.A sporządziła pierwsze skonsolidowane 
sprawozdanie zgodnie z MSSF za rok zakończony 31.12.2005. W związku z tym dane wymagane do 
ujawnienia w roku, w którym zastosowano MSSF po raz pierwszy zostały przedstawione w 
skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej sporządzonym zgodnie z MSSF za rok 
zakończony 31.12.2005. 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A 
w dniu 4 czerwca 2007 r. 
 
Zasady rachunkowości. 
Podstawowe zasady, na których opiera się sporządzanie sprawozdań finansowych to: 

• założenie ciągłości działalności jednostki gospodarczej 
• zasada stałości metod prezentacji i klasyfikacji 
• zasada memoriałowa 
• zasada znaczącej wartości (istotności) 
 

Założenia koncepcyjne sporządzenia i prezentacji sprawozdań finansowych są zgodne 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone 
zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Wartością bilansową jest koszt pomniejszony 
o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zmiany 
okresu amortyzacji przyjęto na podstawie MSR 8 jako zmiany oszacowań. Spółka stosuje szacunki z 
tytułu utraty wartości aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Zastosowano szacunek w stosunku 
do okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Ponadto oszacowano rezerwę na 
świadczenia pracownicze.   
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Istotne zasady rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów  
 
Wartości niematerialne  – nabyte od jednostek gospodarczych aktywowane są według ceny nabycia.  
Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac rozwojowych i podlegają 
wykazaniu jako aktywa po warunkiem spełnienia następujących kryteriów: 
� wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania 
� istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzone aktywa przyniosą korzyści ekonomiczne 
� koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone 
Aktywowane koszty prac rozwojowych podlegają umorzeniu metodą liniową przez okres ich 
użytkowania. W myśl standardu MSR 38 wartości niematerialne o nieokreślonym czasie 
ekonomicznego użytkowania nie podlegają amortyzacji. W miejsce amortyzacji zgodnie z MSR 38 
stosuje się test do wyceny tych aktywów na okoliczność utraty ich wartości na każdy dzień bilansowy 
kończący rok obrotowy.  
Spółka amortyzuje wartości niematerialne i prawne: 
� prawa autorskie przez okres dwóch lat, 
� licencje i oprogramowania komputerowe przez okres pięciu lat. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe – wykazywane są według ceny nabycia / kosztów wytworzenia 
pomniejszonego o skumulowaną amortyzację oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości. Amortyzacja jest naliczana metodą liniowa przez szacowany okres użytkowania danego 
składnika aktywów wynoszący:  
budynki  - 40 lat  - stawka amortyzacji 2,5 % w skali roku 
maszyny i urządzenia techniczne - od 5 do 15 lat – stawka amortyzacji od 20% do 6,6% w skali roku 
Jeżeli zaistniały zdarzenia, które wskazują na to, że wartość bilansowa maszyn i urządzeń może nie 
być możliwa do uzyskania dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty 
wartości. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat 
w pozycji koszt własny sprzedaży.  
Grunty i budynki będące przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego są poddawane 
wycenie rzeczoznawców co dwa lata. Ustaleniu wartości użytkowej gruntów i budynków, szacowane 
przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka 
związanego z danym składnikiem aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane 
w pozycji koszt własny sprzedaży. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego – obejmują odsetki od pożyczek oraz koszty poniesione 
w związku z aranżowaniem kredytów. Przyjmuje się model oparty na kapitalizacji, tj. kapitalizuje 
się koszty kredytu dające się bezpośrednio powiązać z nabyciem lub wytworzeniem kwalifikującego 
się składnika aktywów, lecz tylko wtedy, gdy jest prawdopodobne, że koszty te przyniosą w rezultacie 
przyszłe korzyści ekonomiczne i można je wiarygodnie wycenić. 
Kwalifikującym się składnikiem aktywów jest taki element majątku, który wymaga znacznego czasu 
na przygotowanie do zamierzonego sposobu użytkowania bądź sprzedaży.  
W przypadku, gdy spółka pożycza środki finansowe z ogólnym przeznaczeniem, a następnie 
wykorzystuje je celem pozyskania kwalifikującego się składnika aktywów, wówczas do wydatków 
poniesionych w danym okresie stosuje się stopę kapitalizacji (średnią ważoną kosztów finansowania 
zewnętrznego obejmującą ogół pożyczek pozostających do uregulowania w tym okresie) aby ustalić 
kwotę kosztów kredytowania kwalifikującą się do kapitalizacji. 
 
Zapasy – wyceniane na dzień bilansowy według niższej z dwóch wartości ceny nabycia lub możliwej 
do uzyskania ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika 
zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu zarówno w odniesieniu do bieżącego , jak i poprzedniego 
roku są ujmowane w następujący sposób: materiały i surowce – w cenie nabycia ustalone metodą 
„pierwsze weszło pierwsze wyszło”, produkty gotowe i produkty w toku – koszt bezpośrednich 
materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu 
normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – są ujmowane według kwot 
pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. Rezerwa na 
należności wątpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej  kwoty należności przestało być 
prawdopodobne. 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – wycenia się w wartości nominalnej. Saldo środków pieniężnych 
wykazywane w rachunku przepływów pieniężnych składa się ze środków pieniężnych w banku i kasie 
oraz lokat krótkoterminowych o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech 
miesięcy.  
 
Kredyty i pożyczki oprocentowane – na koniec roku wyceniane wg skorygowanej ceny nabycia. 
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty 
związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie 
skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub 
stwierdzenia utraty jego wartości. 
 
Zasady zarządzania ryzykiem i działania zabezpieczające – do głównych instrumentów 
finansowych, z których korzysta spółka należą kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, środki 
pieniężne lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie 
środków pieniężnych na bieżącą działalność. Spółka nie prowadzi obrotu instrumentami finansowymi. 
Nie zawiera również transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Główne rodzaje ryzyka 
wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują: ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
płynności, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania 
każdym z tych rodzajów ryzyka. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące 
wszystkich posiadanych przez nią instrumentów. 
 
Rezerwy – tworzone są wówczas, gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek prawny wynikający 
ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest , że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz można dokonać 
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
 
Rezerwy na świadczenia pracownicze  – rezerwa na świadczenia pracownicze dotyczy jedynie 
pracowników zatrudnionych w Spółce na dany dzień i nie uwzględnia pracowników, którzy zostaną w 
przyszłości przyjęci do pracy. Ponadto, kalkulacja uwzględnia przewidywane kształtowanie się 
wartości stóp procentowych i rotacji zatrudnionych aktualnie na dzień bilansowy, nie biorąc po uwagę 
ich zmian w przyszłości. Spółka utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy oraz odprawy 
emerytalne. Rezerwa na niewykorzystane urlopy nie uwzględnia pracowników administracji. 
Zgodnie z MSR nr 19, do ustalenia wielkości rezerw stosuje się metodę prognozowanych uprawnień 
jednostkowych. Rezerwy są obliczane w sposób aktuarialny. Dla szacunków przyjęto 90 osób oraz 
uwzględniono roczną stopę wzrostu wynagrodzeń 5,00%, oraz stopę dyskontową 5%.  
 
Leasing – umowy leasingu, które przenoszą na spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według 
niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego, stanowiącego przedmiot 
leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe rozdzielane 
są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe 
są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Aktywowane środki trwałe użytkowane 
na mocy umów leasingu są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres 
użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 
 
Przychody – ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że spółka uzyska 
korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w 
wiarygodny sposób.  
 
Koszty działalności operacyjnej – koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane 
są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów 
i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. 
Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. 
Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania, a w szczególności: koszty  zarządu oraz 
koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki. 
 
Zysk przypadający na jedną akcję – wyliczany jest zgodnie z MSR 33. Zasady ustalania 
i prezentacji zysku przypadającego na jedną akcję (EPS) są następujące: 
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• wyliczenie wskaźnika zysku na jedną akcję :  
o zysk w liczniku: ujmuje się po odliczeniu wszelkich kosztów łącznie z obciążeniami 

z tytułu podatku i udziałów mniejszościowych oraz po odpisaniu dywidend z tytułu 
akcji    uprzywilejowanych  

o mianownik: średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych występujących w 
ciągu roku obrotowego 

 

• wyliczenie wskaźnika rozwodnionego zysku na jedną akcję: 
o zysk w liczniku: kwotę zysku netto za dany okres przypadającą na akcje zwykłe 

należy zwiększyć o kwotę dywidend i odsetek po opodatkowaniu, wykazanych 
w danych okresie i odnoszących się do rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 
(takich jak opcje, warranty, zamienne papiery wartościowe oraz warunkowe umowy 
ubezpieczeniowe(, oraz skorygować o inne zmiany przychodów i kosztów, które 
wynikałyby z zamiany rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 

o mianownik: należy skorygować o liczbę akcji, która zostałaby wyemitowana 
w momencie zamiany wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 
na akcje zwykłe 

o antyrozwadniające potencjalne akcje zwykłe należy wyłączyć z powyższego 
wyliczenia. 

 
Podatek dochodowy – na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rezerwa na podatek dochodowy 
jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych 
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów a ich wartością bilansową 
wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Odroczony podatek dochodowy spółka ustala aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwę na podatek dochodowy. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidywanej w przyszłości do 
odliczenia od podatku dochodowego w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych. 
Spółka nie rozpoznaje aktywa na podatek odroczony z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących 
należności, za wyjątkiem jednoznacznych przesłanek, że odpisy te będą mogły być uznane za koszty 
uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.  
 
Informacje dotyczące segmentów działalności – spółka ocenia, że w 2006 r. cała jej istotna 
działalność należy do segmentu ochrony zdrowia i obecnie sporządza sprawozdanie finansowe jako 
podmiot działający w jednym segmencie. Ponadto spółka działa wyłącznie na terytorium Polski i 
wszystkie jej aktywa znajdują się na terytorium Polski. Dlatego też nie przedstawiono danych w ujęciu 
geograficznym.  
 
Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostały opublikowane i zatwierdzone 
przez Komisję Wspólnot Europejskich, ale nie weszły jeszcze w życie następujące standardy, zmiany 
standardów lub interpretacje: 
 

− MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawnianie” 
 

MSSF 7 wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości  18.08.2005 r. wraz z 
dodatkową zmianą do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnianie kapitałów”. MSSF 7 
obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1.01.2007 r. lub po tej dacie. 
Wprowadza nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji o instrumentach finansowych i zastępuje 
MSR 30 „Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji 
finansowych” oraz niektóre wymogi MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja”. Spółka 
zastosuje nowe wymogi dotyczące ujawniania tych informacji dla sprawozdań finansowych 
publikowanych od 1 stycznia 2007 roku i później. 

 

− Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnianie kapitałów” 
 

Zmiana powinna być stosowana dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1.01.2007 r. i 
później. Stanowi ona uzupełnienie MSSF 7 „Instrumenty Finansowe: Ujawnianie” w zakresie 
ujawniania przez wszystkie jednostki:  

− celów jednostki, polityk i procedur zarządzania kapitałem, 
− opis składników zarządzanego kapitału, 
− danych ilościowych dotyczących tego, co jednostka uważa za kapitał, 



Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.  

(kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

 7 

− czy jednostka spełniła ewentualne wymogi kapitałowe oraz 
− jeśli nie, jakie są konsekwencje ich niespełnienia. 

Spółka zastosuje nowe wymogi dotyczące ujawniania od momentu wejścia w życie tj. od 1 stycznia 
2007 roku i później. 

 

− KIMSF 8 „ Zakres MSSF 2” 
 

Interpretacja KIMSF 8 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 12.01.2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1.05.2006 r. lub po tej dacie. KIMSF 8 zawiera wyjaśnienie, że MSSF 2 
„Płatności w formie akcji własnych” ma zastosowanie do umów, w których jednostka wypłaca 
wynagrodzenie w formie akcji własnych za niewystarczające świadczenie wzajemne lub bez takiego 
świadczenia. 
Interpretacja ta nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

 
− KIMSF 9 „Ponowna wycena wbudowanych instrumentów finansowych”, zakres MSR 39 
 
Interpretacja KIMSF 9 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 1.03.2006 roku i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1.06.2006 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta dotyczy wbudowanych 
instrumentów finansowych, do których zastosowanie ma MSR 39 Instrumenty finansowe – ujmowanie 
i wycena. Interpretacja określa moment, na który jednostka dokonuje oceny, czy należy wyodrębnić z 
umowy zasadniczej i ująć odrębnie wbudowany instrument pochodny oraz na bazie jakich warunków 
oceny takiej dokonuje jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy.  
Interpretacja ta nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 
 
 
7. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych. 
 

w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE                                          
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 2006 2005 2006 2005 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 17 398 12 623 4 462 3 137 

Zysk ( strata) z działalności operacyjnej -7 904 -1 451 -2 027 -361 

Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem -9 148 -1 633 -2 346 -406 

Zysk netto, z tego przypadający -10 278 -1 609 -2 636 -400 

akcjonariuszom podmiotu dominującego -10 278 -1 609 -2 636 -400 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 483 -27 898 -1 663 -6 934 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 908 38 424 -489 9 550 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 733 -10 880 5 061 -2 704 

Przepływy pieniężne netto razem 11 342 -354 2 909 -88 

Aktywa razem 42 466 33 898 11 084 8 782 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 978 21 819 2 343 5 653 

Zobowiązania długoterminowe 333 2 907 87 753 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 084 18 752 2 110 4 858 

Kapitał własny 33 488 12 079 8 741 3 129 

Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 33 488 12 079 8 741 3 129 

Kapitał akcyjny 47 595 14 570 12 423 3 775 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 
 
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. 
 

Bilans Nota 
stan na                
31-12-2006 

stan na                             
31-12-2005 

A k t y w a 

I. AKTYWA TRWAŁE   28 735 29 441 
    1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 240 11 759 
    2. Pozostałe wartości niematerialne 1 92 2 132 
    3. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 4 18 182 250 
    4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 221 877 
    5. Należności długoterminowe: 3 0 14 423 
         5.1. Od jednostek powiązanych  0 14 423 
II. AKTYWA OBROTOWE  13 731 4 457 
    1. Zapasy 6 250 226 
    2. Należności krótkoterminowe: 7 1 848 3 821 
        2.1. Od jednostek powiązanych  8 1 169 
        2.2. Od pozostałych jednostek  1 840 2 652 
     3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 8 0 30 
     4. Inne aktywa krótkoterminowe 8 0 89 
     5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (a wyłączenie środków ZFŚS) 8 11 633 291 
AKTYWA RAZEM  42 466 33 898 
P a s y w a 

I. KAPITAŁ WŁASNY   33 488 12 079 
    1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego  33 488 12 079 
       1.1. Kapitał akcyjny 9 47 595 14 570 
       1.2. Dopłaty akcjonariuszy/wspólników 10A 3 000 3 000 
       1.3. Kapitał zapasowy (nadwyżka c. emisyjnej)  7 685 9 023 
       1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -14 514 -12 905 
       1.5. Zysk (strata) netto   -10 278 -1 609 
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  8 978 21 819 
    1. Zobowiązania długoterminowe  894 3 067 
       1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 11E 0 2 801 
       1.2. Rezerwa na podatek odroczony 10A 541 67 
       1.3. Rezerwy długoterminowe 10B 20 93 
       1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 11D 333 106 

2. Zobowiązania krótkoterminowe 12 8 084 18 752 
       2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12A 4 082 7 913 
       2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  12A 279 249 
       2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 12C 282 137 
       2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 12D,E 3 375 9 503 
       2.5. Rezerwy krótkoterminowe 10C 66 950 
PASYWA RAZEM  42 466 33 898 
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Rachunek zysków i strat Nota 
2006 

od 01.01.2006 
do 31.12.2006  

2005 
od 01.01.2005 
do 31.12.2005  

W a r i a n t    k a l k u l a c y j n y 
I. Działalność kontynuowana 

1. Przychody ze sprzedaży 14 17 398 12 623 

      1.2. Przychody netto ze sprzedaży usług  17 398 12 623 

2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług,  towarów 
i materiałów) 15 

17 953 13 599 
       2.1. Koszt sprzedanych usług  17 953 13 599 

3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  -555 -976 

       3.1. Koszty sprzedaży  358 301 

       3.2. Koszty ogólnego zarządu  3 979 2 650 

       3.3. Pozostałe przychody operacyjne 16 457 3 718 

       3.4. Pozostałe koszty operacyjne 17 3 469 1 242 

4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -7 904 -1 451 

       4.1. Przychody finansowe  18 626 2 139  

       4.2. Koszty finansowe  19 1 870 2 321 

5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -9 148 -1 633 

       5.1. Podatek dochodowy 20 1 130 -24 

6. Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej  -10 278 -1 609 

7. Strata netto, z tego przypadający   -10 278 -1 609 
       7.1. - akcjonariuszom podmiotu dominującego  -10 278 -1 609 
       7.2. - akcjonariuszom mniejszościowym  0 0 

    

   8. Zysk (strata) netto  -10 278 -1 609 

   9. Średnia ważona liczba akcji  28 125 796 13 921 413 

  10. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  -0,36 -0,12 
 
 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Nota 
2006 

od 01-01-2006 
do 31-12-2006 

2005 
od 01-01-2005 
do 31-12-2005 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  12 079 11 921 

–  korekty błędów lat poprzednich /różnice kursowe – kredyt/  0 306 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach  12 079 11 615 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu  14 570 13 811 

 1.1. Zmiany kapitału podstawowego  33 025 759 

  - zwiększenie (z tytułu)  33 025 759 

       –  emisji akcji  33 025 759 

            -   seria D  0 759 

            -   seria E  19 426 0 

            -   seria F  13 599 0 

 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 9 47 595 14 570 

2. Dopłaty akcjonariuszy/wspólników na początek okresu  3 000 3 000 

 2.1. Dopłaty akcjonariuszy/wspólników na koniec okresu  3 000 3 000 

3. Kapitał zapasowy na początek okresu   9 023 8 015 

 3.1. Zmiany kapitału zapasowego  -1 338 1 008 

   a) zwiększenie (z tytułu)  23 1 008 

      –  emisji akcji powyżej wartości nominalnej  0 1 008 

      –  zwrot kosztów emisji akcji serii C  2 0 

      –  zwrot kosztów emisji akcji serii D  21 0 

   b) zmniejszenie (z tytułu)  -1 361 0 

      –  koszt emisji  -1 361 0 

 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  7 685 9 023 
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 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -12 905 -9 254 

 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,  12 905 9 254 

–  korekty błędów lat poprzednich /różnice kursowe – kredyt/  0 306 

 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

 12 905 9 559 

   - zwiększenie (z tytułu)   1 609 0 

      –  przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia  1 609 3 345 

 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  14 514 12 905 

 4.4 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -14 514 -12 905 

5. Wynik netto 21 -10 278 -1 609 

   - strata netto, w tym:  10 278 1 609 

       - korekta błędu lat poprzednich   0 1 602 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  33 488 12 079 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) tutaj nie mogą być zera  33 488 12 079 

 
 

2006 2005 

od 01-01-2006  od 01-01-2005 Rachunek przepływów pieniężnych 
do 31-12-2006 do 31-12-2005 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

 I. Zysk (strata) netto -10 278 -1 609 

 II. Korekty razem 3 795 -26 289 

 1. Amortyzacja 2 330 2 361 

 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -2 549 

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 127 0 

 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 893 -1 383 

 5. Zmiana stanu rezerwy -483 -529 

 6. Zmiana stanu zapasów -24 72 

 7. Zmiana stanu należności 16 396 -17 132 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, wyjątkiem pożyczek i 
kredytów -12 276 -6 791 

 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 656 2 883 

 10. Inne korekty -5 824 -3 221 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  -6 483 -27 898 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

 I. Wpływy 551 40 758 
 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 401 9 859 

 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 30 899 

 3. Inne wpływy inwestycyjne 150 0 

 II. Wydatki 2 459 2 334 
 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 1 131 2 294 

 3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 267 0 

   3.1 w jednostkach powiązanych 1 267 0 

        - nabycie aktywów finansowych 1 267 0 

4. Inne wydatki inwestycyjne 61 40 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 908 38 424 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

 I. Wpływy 23 035 8 231 

 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19 234 1 767 

 2. Kredyty i pożyczki 3 801 6 451 

 3. Inne wpływy finansowe 0 13 

 II. Wydatki 3 302 19 111 
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 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 50 

 2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 722 17 856 

 3. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 453 233 

 4. Odsetki 1 127 972 

 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 19 733 -10 880 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III) 11 342 -354 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 342 -354 

F. Środki pieniężne na początek okresu 291 645 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 11 633 291 

 
Szczegółowe objaśnienia do rachunku przepływów pienięznych podano  w nocie nr 22. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE  DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 
 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 

 

NOTA 1A - WARTOŚCI NIEMATERIALNE (NETTO) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) koszty  zakończonych prac rozwojowych 0 1 910 

 b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 36 95 

  - oprogramowanie komputerowe 34 16 

 c) inne wartości niematerialne  56 127 

Wartości niematerialne, razem 92 2 132 
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NOTA 1B – ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2006 ROK 

koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: 

Wyszczególnienie koszty  
zakończonych 
prac 
rozwojowych   

 - 
oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne  

Wartości 
niematerialne, 
razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych na    
początek okresu 

1 950 116 36 162 2 228 

- przemieszczenia wewnętrzne w grupach 0 9 0 -9 0 
b) wartość brutto wartości niematerialnych na    
początek okresu po przemieszczeniach wewn. w grupach 

1 950 125 36 153 2 228 

c) zwiększenia (z tytułu) 0 26 26 0 26 

    - nabycia 0 26 26 0 26 

d) zmniejszenia (z tytułu) 0 86 0 18 104 

    - przeksięgowanie w koszty reklamy  0 86 0 18 104 

e) wartość brutto wartości niematerialnych       
na koniec okresu 

1 950 65 62 135 2 150 

f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek    
okresu 

40 20 20 35 95 

g) zwiększenia ( z tytułu) 160 9 8 44 212 

   - amortyzacja (umorzenie) w roku 2006 160 9 8 44 212 

h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 200 29 28 79 308 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 
    - zwiększenia z powodu braku uzyskania na dzień 
bilansowy pewności, że przyniosą korzyści ekonomiczne  

1 750 0 0 0 1 750 

j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 1 750 0 0 0 1 750 
k) wartość netto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 

0 36 34 56 92 
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NOTA 1C – ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2005 ROK 

koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: 

Wyszczególnienie 

koszty  
zakończonych 
prac 
rozwojowych   

 - 
oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne i 
prawne 

Wartości 
niematerialne, 
razem 

a) wartość brutto wartości niematerialnych na    
początek okresu 

0 36 33 162 198 

b) zwiększenia (z tytułu) 1 950 80 3 0 2 030 

    - nabycia 0 80 3 0 80 

    - przeniesienie z rozliczeń międzyokresowych 1 950 0 0 0 1 950 

c) wartość brutto wartości niematerialnych  
na koniec okresu 1 950 116 36 162 2 228 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek    
okresu 0 13 12 29 42 

e) zwiększenia ( z tytułu) 40 8 8 6 54 

   - amortyzacja (umorzenie) w roku 2005 40 8 8 6 54 

f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 40 21 20 35 96 
g) wartość netto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 1 910 95 16 127 2 132 
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NOTA 1D - WARTOŚCI NIEMATERIALNE NETTO (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 - własne 92 2 132 

Wartości niematerialne, razem 92 2 132 

 

NOTA 2A - RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (NETTO) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 - środki trwałe, w tym: 10 240 11 759 

      - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 153 162 

      - urządzenia techniczne i maszyny 185 108 

      - środki transportu 577 352 

      - inne środki trwałe 9 325 11 137 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 10 240 11 759 
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NOTA 2B - ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2006 ROK 

Wyszczególnienie 
- budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

- urządzenia 
techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem 

 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 164 335 551 15 500 16 550 

 - przemieszczenia wewnętrzne w grupach -67 33 0 34 0 
 b) wartość brutto środków trwałych na początek okresu po 
przemieszczeniach wewnętrznych w grupach 97 368 551 15 534 16 550 

 c) zwiększenia (z tytułu) 92 175 711 342 1 320 

  - nabycie 10 30 164 84 288 

  - przemieszczenia ze środków trwałych w budowie 82 0 0 0 82 

  - nowo przyjęte środki trwałe w leasingu 0 145 547 258 951 

 d) zmniejszenia (z tytułu) 0 33 530 279 842 

  - inne 0 33 0 6 39 

  - sprzedaż 0 0 149 0 149 

  - sprzedaż do BPH Leasing 0 0 0 273 273 

  - nowy korzystający w umowie leasingu 0 0 98 0 98 

  - wykup z leasingu 0 0 283 0 283 

 e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 189 510 732 15 597 17 028 

 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 227 199 4 362 4 790 

 g) amortyzacja za okres (z tytułu) 5 98 -44 1 882 1 941 

  - odpis za rok 2006 5 98 119 1 896 2 118 

  - sprzedaż 0 0 -127 0 -127 

  - sprzedaż do BPH Leasing 0 0 0 -14 -14 

  - wykup z leasingu 0 0 -36 0 -36 

 h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 7 325 155 6 244 6 731 

 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu  0 0 0 0 0 

 - zwiększenia 29 0 0 28 57 

 j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 29 0 0 28 57 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 153 185 577 9 325 10 240 
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NOTA 2C - ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2005 ROK 

Wyszczególnienie 
- grunty (w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego gruntu) 

- budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

- urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

Środki trwałe, 
razem 

 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 448 12 422 369 599 14 774 28 612 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 904 5 10 759 1 678 

  - nabycie 0 94 5 10 620 729 

  - przemieszczenia ze środków trwałych w budowie 0 224 0 0 0 224 

  - przemieszczenia wewnętrzne 0 0 0 0 139 139 

  - środki trwałe w obcym obiekcie (położnictwo) 0 586 0 0 0 586 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 448 13 162 39 58 34 13 741 

  - sprzedaż 448 11 550 39 11 34 12 082 

  - wykup z leasingu 0 0 0 47 0 47 
  - korekta kosztów poniesionych na budowę nieruch. do dnia 
sprzedaży w 2005 roku (gdzie ujęto) 

0 
1 612 0 0 0 1 612 

 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 164 335 551 15 499 16 549 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 21 492 177 122 2 498 3 310 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) -21 -490 50 77 1 864 1 480 

  - odpis za rok 2005 5 228 68 116 1 890 2 307 

  - sprzedaż -26 -708 -18 0 -26 -778 

  - wykup z leasingu 0 0 0 -39 0 -39 

  - korekta amortyzacji za rok 2005 /błąd dotyczący roku 2005/  0 -10 0 0 0 -10 

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 2 227 199 4 362 4 790 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 162 108 352 11 137 11 759 
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NOTA 2D - ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LEASINGU (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2006 ROK 

Wyszczególnienie 
- urządzenia techniczne i 

maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem 

 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 551 292 843 

 b) zwiększenia (z tytułu) 145 546 258 949 

  - nowo przyjęte środki trwałe w leasingu 145 546 258 949 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 380 0 380 

  - sprzedaż 0 283 0 283 

  - nowo korzystający w umowie leasingu 0 97 0 97 

 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 145 717 550 1 412 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 199 277 476 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 24 -45 53 32 

  - odpis za rok 2006 24 118 53 195 

  - sprzedaż 0 -127 0 -127 

  - nowo korzystający w umowie leasingu 0 -36 0 -36 

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 24 154 330 508 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 121 563 220 904 

 

 

NOTA 2E - ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LEASINGU (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2005 ROK 

Wyszczególnienie - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem 

 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 551 292 843 

 b) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 551 292 843 

 c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 121 219 340 

 d) amortyzacja za okres (z tytułu) 79 58 137 

  - odpis za rok 2005 115 58 173 

  - sprzedaż -36 0 -36 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 200 277 477 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 351 15 366 
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NOTA 2F - ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE NETTO (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)  

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) własne 9 336 11 393 
 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 904 366 

  - środki transportu 563 351 

  - urządzenia medyczne 220 15 

  - centrala telefoniczna 121 0 

Środki trwałe bilansowe, razem 10 240 11 759 
 

 

NOTA 3A - NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 14 423 

 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 14 259 

      -  z tyt. sprzedaży  nieruchomości  0 14 259 

 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 164 

      - z tytułu dostaw i usług 0 164 

Należności długoterminowe netto 0 14 423 

 b) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 

Należności długoterminowe brutto 0 14 423 
 

 

NOTA 3B - ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) stan na początek okresu 14 423 0 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 14 423 

  - przeniesienia z należności krótkoterminowych 0 164 

  - należności z tytułu zbycia nieruchomości 0 14 259 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 14 423 0 

   - uregulowanie należności – konwersja na kapitał spółki zależnej 14 423 0 

 d) stan na koniec okresu 0 14 423 

 
 

NOTA 3C - NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

a) w walucie polskiej 0 14 423 

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

 b1. w walucie 0  0  

po przeliczeniu na tys. zł 0  0  

pozostałe waluty w tys. zł 0  0  

Należności długoterminowe, razem 0 14 423 
 
 
   

NOTA 4A - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 - w jednostkach zależnych 18 182 250 

       - udziały lub akcje 18 182 250 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 18 182 250 
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NOTA 4B - ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) stan na początek okresu 250 0 

 b) zwiększenia (z tytułu) 17 932 250 

   - nabycia udziałów Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. 17 165 50 

   - nabycia udziałów Prywatny Serwis Medyczny sp. z o.o. 700 200 

   - nabycia udziałów ISH Polska sp. z o.o. 67 0 

 c) stan na koniec okresu 18 182 250 
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NOTA 4C - UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 

 

a b c d e f g h i j k l 

Lp. 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy 
prawnej Siedziba 

przedmiot 
przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania 
(jednostka zależna, 
jednostka 
współzależna, 
jednostka 
stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 
powiązań 
bezpośrednich i 
pośrednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji / 
wycena metodą 
praw 
własności, bądź 
wskazanie, że 
jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie 
metodą praw 
własności 

data objęcia 
kontroli / 
współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / 
akcji według 
ceny nabycia 

korekty 
aktualizujące 
wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 
akcji 

procent 
posiadanego 
kapitału 
zakładowego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

wskazanie, 
innej niż 
określona 
pod lit j) lub 
k), podstawy 
kontroli / 
współkontroli 
/ znaczącego 
wpływu 

1 

Swissmed 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

Gdańsk, ul. 
Wileńska 44 

wynajem 
nieruchomości jednostka zależna 

konsolidacja 
metodą pełną 20.07.2005 17 215 0 17 215 100% 100%  - 

2 

Prywatny 
Serwis 
Medyczny Sp. 
z o.o. 

Gdańsk, ul. 
Wileńska 44 usługi medyczne jednostka zależna 

konsolidacja 
metodą pełną 

04.10.2005 
nabycie 
udziałów 900 0 900 100% 100%  - 

3 
ISH Polska 
Sp. z o.o. 

Gdańsk, ul. 
Wileńska 44 

usługi 
informatyczne jednostka zależna 

konsolidacja 
metodą pełną 20.09.2006 67 0 67 65% 65%  - 

 
W roku 2006 nastąpiły podwyższenia kapitałów jednostek zależnych: 
a) w PSM sp. z o.o. – o kwotę 700 tys. zł, 
b) w Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. – o kwotę 17.165 tys. zł 
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NOTA 4D - UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 

  a b c d e f g h 

kapitał własny jednostki, w tym: 
zobowiązania  i rezerwy na 
zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: 

- pozostały kapitał własny, w 
tym: 

 

Nazwa jednostki   

- 
kapitał 
zakład
owy 

- należne 
wpłaty na 
kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna) 

- kapitał 
zapasowy   

zysk 
(strata) z 
lat 
ubiegłych 

zysk 
(strata) 
netto   

- 
zobowiąz
ania 
długoter
minowe 

- zobowiązania 
krótkoterminow
e   

- należności 
długoterminowe 

- należności 
krótkoterminowe 

aktywa 
jednostki, 
razem 

przychody 
ze 
sprzedaży 

nieopłacon
a przez 
emitenta 
wartość 
udziałów / 
akcji w 
jednostce 

otrzymane 
lub należne 
dywidendy 
od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 

Swissmed 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 16 721 550 0 0 16 171 -48 -446 25 267 24 558 709 1 411 0 1 411 41 988 3 653 0 0 

2 

Prywatny Serwis 
Medyczny Sp. z 
o.o. 134  1 291 0 38 -1 195 -1 036 -159 216 0 216 323 0 323 352 2 457 0 0 

3 
ISH Polska Sp. z 
o.o. 31  100 -35 0 -34 0 -34 48 0 48 10 0 10 79 35 0 0 
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NOTA 5 - ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 877 997 

   - odniesionych na wynik finansowy 877 997 

 2. Zwiększenia 86 360 

   - odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 86 360 

         - rezerwa na zobowiązania /różnice kursowe kredyt/ 0 82 

         - rezerwa na niezrealizowane różnice kursowe Oddział 0 221 

         - rezerwa z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń 10 57 

         - zobowiązania z tytułu leasingu 76 0 

 3. Zmniejszenia 742 480 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 347 283 
  - zmniejszenie rezerwy na odprawy emerytalne i niewykorzystane 
urlopy 31 15 

  - naliczone odsetki od zobowiązań 0 28 

  - zobowiązania z tytułu leasingu 0 11 

  - naliczone różnice kursowe od zobowiązań 82 22 

  - wyksięgowanie naliczenia dotyczącego zapasów 13 0 

  - wyksięgowanie naliczenia 2005 r. Operator infrastruktury 221 0 

  - wyksięgowanie naliczenia 2004 r. Operator infrastruktury 0 207 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  
(z tytułu) 395 197 

  - straty podatkowe z lat ubiegłych (wyksięgowanie) 395 197 
 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 221 877 

 a) odniesionych na wynik finansowy roku 221 877 

   - odniesionych na wynik roku 2006 -656 0 

   - odniesionych na wynik roku 2005 -120 -120 

   - odniesionych na wynik roku 2004 997 997 
 

 

NOTA 6 - ZAPASY 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) materiały 247 186 

 b) zaliczki na dostawy 3 40 

Zapasy, razem 250 226 

 

NOTA 7A - NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) od jednostek powiązanych 8 1 169 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 1 169 

      - do 12 miesięcy 8 1 169 

 b) należności od pozostałych jednostek 1 840 2 652 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 803 1 995 

      - do 12 miesięcy 1 803 1 995 
 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 18 115 

 - inne 19 542 

Należności krótkoterminowe netto, razem 1 848 3 821 

 c) odpisy aktualizujące wartość należności 885 228 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 733 4 049 
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NOTA 7B - NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 8 1 169 

  - od jednostek zależnych 8 1 169 
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, 
razem 8 1 169 

 b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 432 0 
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, 
razem 440 1 169 

 

 

NOTA 7C - ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

Wyszczególnienie 2006 2005 

Stan na początek okresu 228 371 

 a) zwiększenia (z tytułu) 754 120 

 - rezerwa na należności 754 120 

 b) zmniejszenia (z tytułu) 97 263 

 - rozwiązanie odpisu 0 202 

 - wykorzystanie  odpisu 97 61 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 885 228 

 
 

NOTA 7D - NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

a) w walucie polskiej 2 706 4 026 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 27 23 

  b1. w walucie USD 4 3 

po przeliczeniu na tys. zł 12 9 

  b2. w walucie EURO 0 0 

po przeliczeniu na tys. zł 1 1 

  b3. w walucie GBP 2 2 

po przeliczeniu na tys. zł 14 13 

Należności krótkoterminowe, razem 2 733 4 049 
 
 

NOTA 7E - NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) do 1 miesiąca 1 621 1 973 

 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 0 
 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 0 
 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 0 
 e) należności przeterminowane 511 1 310 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 2 138 3 283 

 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 327 120 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 811 3 163 
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NOTA 7F - NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z 
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) do 1 miesiąca 104 175 

 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 89 737 

 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 48 275 

 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 110 74 

 e) powyżej 1 roku 160 49 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 511 1 310 

 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 290 120 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 221 1 190 

 

NOTA 8A - KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) w jednostkach współzależnych 0 89 

  - udzielone pożyczki 0 89 

 b) w pozostałych jednostkach 0 30 

  - udzielone pożyczki 0 30 

 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 633 291 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11 603 291 

  - inne środki pieniężne 30 0 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 11 633 410 

NOTA 8B - UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

a) w walucie polskiej 0 119 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 119 

 
W roku 2006 utworzono odpis aktualizujący na udzielone pożyczki w kwocie 35.166,29 zł. 
 

 

NOTA 8C - ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

a) w walucie polskiej 11 627 286 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 5 

 B1. w walucie EUR 2 0 

po przeliczeniu na tys. zł 6 0 

 B2. w walucie USD 0 1 

po przeliczeniu na tys. zł 0 3 

 B3. w walucie CHF 0 1 

po przeliczeniu na tys. zł 0 2 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 11 633 291 
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NOTA 9A - KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejow. 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji Liczba akcji 

Wartość serii/ 
emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A 
zwykłe 
imienne  brak  brak 8 728 000 8 728 

Zamiana 
udziałów na 
akcje w wyniku 
przekształcenia 
spółki 30.09.2004 01.01.2004 

B 
zwykłe na 
okaziciela  brak  brak 3 553 000 3 553 

konwersja 
obligacji na 
akcje  30.09.2004 01.01.2004 

C 
zwykłe na 
okaziciela  brak  brak 1 530 262 1 530 gotówka  30.09.2004 01.01.2004 

D 
zwykłe na 
okaziciela  brak   brak 758 587 759 gotówka  25.11.2005 01.01.2005 

E 
zwykłe na 
okaziciela  brak  brak 19 426 465 19 426 

Zamiana 
wierzytelności 
na akcje, 
gotówka  23.05.2006 01.01.2005 

F 
zwykłe na 
okaziciela  brak   brak 13 598 525  13 599 gotówka  19.01.2007 01.01.2006 

Liczba akcji, razem 47 594 839   

Liczba akcji na 31.12.2005 roku: 14 569 849  

Liczba akcji na 31.12.2006 roku: 47 594 839  

Zmiana liczby akcji w 2006 roku  33 024 990  

Kapitał zakładowy na 31.12.2006, razem w tys. zł 47 595   
Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł) 1,00  Wszystkie akcje są opłacone. 

 

 

NOTA 10A - ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 67 211 

   - odniesionej na wynik finansowy 67 211 

 2. Zwiększenia 487 0 

   - odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic  
przejściowych (z tytułu) 487 0 

           - amortyzacja środków trwałych w leasingu 487 0 

 3. Zmniejszenia 13 144 

  - odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 13 0 

         - amortyzacja środków trwałych w leasingu 13 23 

         - dodatnie różnice kursowe od zobowiązań 0 120 

         - inne 0 1 

 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem 541 67 

  - odniesionej na wynik finansowy 541 67 
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NOTA 10B - ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) stan na początek okresu 93 328 

 b) zwiększenia (z tytułu) 20 93 

  - rezerwa emerytalna 20 93 

 c) rozwiązanie (z tytułu) 93 328 

  - rozwiązanie naliczenia roku poprzedniego okresu 93 328 

 d) stan na koniec okresu 20 93 
 

 

NOTA 10C - ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

1. Stan rezerw na początek okresu 950 1 100 

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 

 2a) stan na początek okresu 155 0 

 2b) zwiększenia (z tytułu) 66 155 

   - rezerwa na urlopy - naliczenie 31.12.2006 66 155 

 2c) rozwiązanie (z tytułu) 155  0 

   - rozwiązanie naliczonej rezerwy na 31.12.2005 155  0 

 2e) stan na koniec okresu 66 155 

3. Rezerwy pozostałe 

 3a) stan na początek okresu 795 1 100 

 - na zobowiązania i koszty 795 1 100 

 3b) zwiększenia (z tytułu) 505 795 

 - rezerwa na zobowiązania 505 700 

 - rezerwa na koszty  0 95 

 3c) wykorzystanie (z tytułu) 1 205 1 028 

 - wykorzystanie rezerwy  505 28 

 - wykorzystanie naliczonych odsetek 700 1 000 

 3d) rozwiązanie (z tytułu) 95 72 

 - rezerwa na koszty 95 72 

 3e) stan na koniec okresu 0 795 

4) Stan rezerw na koniec okresu 66 950 
 

 

NOTA 11A - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

Wyszczególnienie 2006 2005 

a) wobec znaczącego inwestora 0 2 801 

 - kredyty i pożyczki 0 2 801 

b) rezerwa na podatek odroczony 541 67 

c) rezerwy długoterminowe 20 93 

d) wobec pozostałych jednostek 333 106 

 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 333 106 

      - umowy leasingu finansowego 333 106 

Zobowiązania długoterminowe, razem 894 3 067 
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NOTA 11B - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 - powyżej 1 roku do 3 lat 894 3 067 

Zobowiązania długoterminowe, razem 894 3 067 
 

 

 

NOTA 11C - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) w walucie polskiej 894 266 

 b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 2 801 

B1. w walucie CHF  0 1 130 

 po przeliczeniu na zł  0 2 801 

Zobowiązania długoterminowe, razem 894 3 067 
 

 

 

 

NOTA 11D - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU 

Wyszczególnienie 2006 2005 

a) łączna kwota przyszłych minimalnych rat leasingowych 411 114 

b) minus przyszłe odsetki 78 8 

c) zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu  333 106 

    - powyżej 1 roku do 5 lat 333 106 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu, razem 333 106 
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NOTA 11E - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2005 ROKU 

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy 
Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do 
spłaty 

Nazwa (firma) 
jednostki Siedziba w tys. zł w walucie jedn. waluta 

w  tys. 
zł w walucie jedn. waluta 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia 

Inne: 
korekta 
wyceny 
o IRR 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria 1 363 550 w tys. CHF 1 363 550 w tys. CHF 2,22% 10.02.2007 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria 1 438 580 w tys. CHF 1 438 580 w tys. CHF 2,22% 20.02.2007 

Hipoteka 
kaucyjna do 200 
tys. EURO 

- 

Suma: 2 801 1 130  2 801 1 130  
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NOTA 12A - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) wobec jednostek zależnych 1 345 123 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 123 

     - do 12 miesięcy 22 123 

 - inne (wg rodzaju) 1 323 0 

     - rozliczenia inkaso z PSM Sp. z o.o. 323 0 

     - należne wpłaty za nabyte udziały w Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. 1 000 0 

b/ wobec znaczącego inwestora 963 9 186 

 - kredyty i pożyczki 763 8 986 

 - inne (wg rodzaju) 200 200 

     - należne wpłaty za nabyte udziały w PSM Sp. z o.o. 200 200 

c) wobec pozostałych jednostek 5 710 8 493 

 - kredyty i pożyczki 2 612 517 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 134 7 315 

      - do 12 miesięcy 2 134 7 315 

 - z tytułu świadczeń pracowniczych 279 249 

 - inne (wg tytułów) 685 412 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 018 17 802 

d) rezerwy krótkoterminowe 66 950 

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zob. krótkoterminowe 8 084 18 752 
 

 

 

NOTA 12B - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) w walucie polskiej 8 018 14 855 

 b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 2 947 

B1. w walucie EUR 0 688 

 po przeliczeniu na tys. zł 0 2 779 

B2. w walucie USD 0 50 

 po przeliczeniu na tys. zł 0 168 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 018 17 802 
 

 

 

NOTA 12C - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU 

Wyszczególnienie 2006 2005 

a) łączna kwota przyszłych minimalnych rat leasingowych 357 167 

b) minus przyszłe odsetki 75 30 

c) zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu  282 137 

    - do 1 roku 282 137 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu, razem 282 137 
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NOTA 12D - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2006 ROKU  
Kwota kredytu/ pożyczki wg 
umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty 

Nazwa (firma) 
jednostki Siedziba 

bez korekty 
wyceny o 
IRR jedn. waluta 

bez korekty 
wyceny o 
IRR  

z korektą 
wyceny o 
IRR  jedn. waluta 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia 

Inne: 
korekta 
wyceny o 
IRR 

Magellan Łódź 2 232 
  

w tys. zł 1 958 1 855  w tys. zł 11,50% 30.09.2007 -103 

Magellan Łódź 1 088 
  

w tys. zł 788  757 w tys. zł 11,50% 30.09.2007 

weksel, 
przewłaszczenie, 
zastaw rejestrowy na 
rzeczowych 
aktywach trwałych   -31 

Bruno Hangartner Szwajcaria 750 w tys. zł 763 763 w tys. zł 5,63% 31.12.2007 brak 0 

suma: 4 070 suma: 3 509 3 375 suma: -134 
 

 

W celu zabezpieczenia wierzytelności na rzecz firmy Magellan został ustanowiony zastaw rejestrowy na rzeczowych aktywach trwałych w postaci: 

l.p Sprzęt medyczny wartość netto  
1 Aparat RTG Siremobil ISO C Ramię C), rok prod 2003, nr fabr01920 59 
2 Serwer Magic View 300 IDS, rok prod 2004, nr fabr 1141 24  
3 Aparat USG Sonoline Adara, rok prod 2003, nr fabr. ECE 2990 94  
4 Ultrasonograf Sonoline UERSA PRO EDC 4393380LH400SER ANE 1193 52  
5 Diatermia Sabie 180, rok prod 2004, nr fabr. 02AG002 26 

6 Respirator Savina, rok prod 2003, Drager, OIOM 80 

7 Respirator Evita XL, rok prod 2003, Drager, OIOM 94 

8 Centrala Siemens, rok prod 2003, Drager, Blok operacyjny 105  
9 Monitor hemodynamiczny Siemens S.C. 7000 1 szt. rok prod. 2004, Blok operacyjny 40  

10 Monitor hemodynamiczny Siemens S.C. 7000 1 szt. rok prod. 2004, Blok operacyjny 40  

11 Monitor hemodynamiczny Siemens S.C. 7000 1 szt. rok prod. 2004, Blok operacyjny 40  

 Łączna wartość netto 1 124 
 

l.p Sprzęt medyczny wartość netto   
1 Tomograf Somaton Emotion 6 r. prod 2003, nr fabr. 43137  1 766  
2 Aparat RTG Multix Compact K r. prod 2003, nr fabr. 01489  233 
3 Aparat USG Sonoline G60S r.  prod 2003, nr fabr. GAE0673   248 
4 Mikroskop operacyjny OPMI VARIO r. prod. 2004, nr fabr, NC 33 Carl Zeiss 242 

                                                             Łączna wartość netto 2 489  
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NOTA 12E - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2005 ROKU 

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty 

Nazwa (firma) 
jednostki Siedziba w tys. zł w walucie jedn. waluta w  tys. zł w walucie jedn. waluta 

Warunki 
oprocento
wania Odsetki Termin spłaty Zabezpieczenia 

Inne: 
korekta 
wyceny 
o IRR 

Kredyt Bank S.A. Warszawa 19 950 4 526 w tys. EUR 431 112 w tys. EUR 4,60% 0 30.08.2012 zastaw rejestrowy - 

Magellan Łódź 430  430 w tys. Zł 86 86  w tys. Zł 8% 0 31.12.2005 
cesja NFZ, weksel 
in blanco - 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria 1100 1100 w tys. Zł 1100 1100 w tys. Zł 8,21% 99 30.12.2005 - - 
Theo Frey East Bern/Szwajcaria 1230 1230 w tys. ZŁ 1230 1230 w tys. ZŁ 8,31% 87 15.02.2006 - - 
Theo Frey East Bern/Szwajcaria 700 700 w tys. ZŁ 700 700 w tys. ZŁ 8,13% 56 15.02.2006 - - 
Theo Frey East Bern/Szwajcaria 521 200 w tys. CHF 496 200 w tys. CHF 2,23% 24 30.04.2006 - - 
Theo Frey East Bern/Szwajcaria 332 110 w tys. CHF 273 110 w tys. CHF 2,2383% 4 30.06.2006 - - 
Theo Frey East Bern/Szwajcaria 626 150 w tys. EUR 579 150 w tys. EUR 3,601% 13 15.07.2006 - - 
Theo Frey East Bern/Szwajcaria 806 200 w tys. EUR 772 200 w tys. EUR 3,6049% 14 30.07.2006 - - 
Theo Frey AG Bern/Szwajcaria 223 87 w tys. EUR 336 87 w tys. EUR 5% 20 po 30.08.2012 - - 
Theo Frey AG Bern/Szwajcaria 784 200 w tys. EUR 772 200 w tys. EUR 5% 40 po 30.08.2012 - - 
Theo Frey AG Bern/Szwajcaria 289 100 w tys. CHF 248 100 w tys. CHF 2,5% 5 po 30.08.2012 - - 
Theo Frey AG Bern/Szwajcaria 564 200 w tys. CHF 496 200 w tys. CHF 2,5% 9 po 30.08.2012 - - 
Theo Frey AG Bern/Szwajcaria 456 100 w tys. EUR 386 100 w tys. EUR 4,17% 10 po 30.08.2012 - - 
Theo Frey AG Bern/Szwajcaria 463 100 w tys. EUR 386 100 w tys. EUR 4,14% 10 po 30.08.2012 - - 
Theo Frey AG Bern/Szwajcaria 480 100 w tys. EUR 386 100 w tys. EUR 4,07% 9 po 30.08.2012 - - 

Suma w tys. zł: 28 955 3 460 Suma w tys. zł: 8 677 3 202  
Suma w tys. EUR 5 463 Suma w tys. EUR 1 049  
Suma w tys. CHF 610 Suma w tys. CHF 610  

Należne odsetki od w/w pożyczek  400  
Należne odsetki od spłaconych pożyczek 388  

Należne odsetki od niespłaconych pożyczek długoterminowych 38  
Razem kwota główna 8 677  

Razem odsetki 826  

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe, razem 9 503  
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NOTA 13 - WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKCJI   
Wyszczególnienie 2006 2005 

Wartość księgowa w tys. zł 33 488 12 079 

ilość akcji 47 594 839 14 569 849 

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł ) 0,70 0,83 

 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 

NOTA 14A - PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 - sprzedaż usług Operator Medyczny 16 991 12 160 

 - sprzedaż usług Operator Infrastruktury 407 463 

W tym: od jednostek powiązanych 3 160 1 831 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 17 398 12 623 

W tym: od jednostek powiązanych 3 160 1 831 
 
 

NOTA 14B - PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) kraj 17 398 12 623 

W tym: od jednostek powiązanych 3 160 1 831 

 b) eksport 0 0 

W tym: od jednostek powiązanych 0 0 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 17 398 12 623 

W tym: od jednostek powiązanych 3 160 1 831 
 
 

NOTA 15 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJU     
Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) amortyzacja 2 330 2 361 

 b) zużycie materiałów i energii 2 698 2 257 

 c) usługi obce 9 445 5 174 

 d) podatki i opłaty 1 308 820 

 e) wynagrodzenia 4 995 4 189 

 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 681 601 

    - składki ZUS 590 522 

    - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 56 

    - szkolenia pracowników 21 19 

    - pozostałe 7 4 

 g) pozostałe koszty rodzajowe  833 1 148 

Koszty według rodzaju, razem 22 290 16 550 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -358 -301 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -3 979 -2 650 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 953 13 599 
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NOTA 16 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE     

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 343 603 

  - rozwiązanie rezerwy na urlopy i świadczenia emerytalne 248 132 

  - rozwiązanie rezerwy na koszty 95 0 

  - rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 0 471 

 b) pozostałe, w tym: 114 415 

  - korekta deklaracji VAT za 2004 0 48 

  - przedawnione i odpisane zobowiązania 69 0 

  - otrzymane darowizny 34 1 

  - rozliczenie zakończonych prac rozwojowych 0 11 

  - ujawnienie środków trwałych 0 18 

  - przesunięcie przychodów z infrastruktury Oddział 0 322 

  - zwrot kosztów procesowych 1 0 

  - rozliczenie nadwyżki magazynowej 2 0 

  - zwrot podatku PCC 2 0 

  - zwrot z polisy ubezpieczeniowej samochodu 1 0 

  - otrzymanie odszkodowania za szkody majątkowe od Cigna STU S.A. 0 13 

  - inne 5 2 

 c) Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych  0 42 083 

 d) Wartość kosztów sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 -39 383 

Pozostałe przychody operacyjne razem 457 3 718 
 

NOTA 17 - POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE   
Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) utworzone rezerwy (z tytułu) 590 343 

  - rezerwa na  odprawy emerytalne 20 93 

  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 66 155 

  - rezerwa na koszty ostatecznego rozliczenia inwestycji 504 0 

  - rezerwa na pozostałe przewidywane koszty  0 95 

 b) pozostałe, w tym: 237 779 

  - darowizny 4 6 

  - korekta VAT za 2004 rok 0 141 

  - korekta VAT za 2005 rok 44 0 

  - zakończenie działalności ul. Szeroka 0 22 

  - koszty w zakresie pozyskania kredytu 0 50 

  - opłata prolongacyjna 0 89 

  - sprzedaż wierzytelności 0 20 

  - rozliczenie zakończenia leasingu 56 9 

  - rozliczenie nadlimitu z NFZ za 2005 rok 7 0 

  - koszty procesowe, sądowe, itp. 81 14 

  - przenieś. kosztów dot. utrzymania budynku do poz. kosztów operac. 0 403 

  - kary umowne 3 0 

  - wyposażenie kaplicy szpitala 18 0 

  - inne 24 25 

 c) utworzone odpisy aktualizacyjne na należności  749 120 

 d) odpisy aktualizujące pozostałe 1 807 0 

  - odpisu aktualizujące wartości niematerialne i prawne 1 750 0 

  - odpisu aktualizujące środki trwałe - lokal w Tczewie 29 0 

  - odpisu aktualizujące środki trwałe - środki trwałe w budowie 28 0 

 e) Wartość sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych  - 401 0 

 f) Wartość kosztów sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 487 0 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 3 469 1 242 
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NOTA 18 - PRZYCHODY FINANSOWE  

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 1 145 

 - od jednostek powiązanych w tym: 0 1 145 

   - od znaczącego inwestora 0 1 145 

 b) pozostałe odsetki 8 1 

 - od pozostałych jednostek 8 1 

 c) dodatnie różnice kursowe 0 993 

 - zrealizowane  0 111 

 - niezrealizowane 0 882 

 d) pozostałe przychody finansowe, w tym: 618 0 

  - rozliczenie zamiany wierzytelności na akcje 545 0 

  - rozliczenie związane z emisją akcji 73 0 

Przychody finansowe, razem 626 2 139 
 

NOTA 19 - KOSZTY FINANSOWE 

Wyszczególnienie 2006 2005 

 a) od kredytów i pożyczek 230 1 651 

 - dla jednostek powiązanych, w tym: 124 447 

       - dla jednostek współzależnych 0 418 

       - dla znaczącego inwestora 124 29 

 - dla innych jednostek 106 1 204 

 b)  pozostałe odsetki 667 56 

 - dla innych jednostek 667 56 

 c) ujemne różnice kursowe, w tym: 216 0 

 - zrealizowane 2 0 

 - niezrealizowane 214 0 

 d) pozostałe, w tym: 757 614 

 - prowizja pożyczki Magellan 647 0 

 - koszty leasingu 63 72 

 - koszty związane z objęciem udziałów 0 122 

 - inne 47 420 

Inne koszty finansowe, razem   1 870 2 321 
 

NOTA 20A – PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT: 

Wyszczególnienie 2006 2005 

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 601 656 

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0  
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego 
okresu -395 -656 
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy 172 54 

inne składniki podatku odroczonego 0  0  

z tytułu różnic w amortyzacji (gr 8) podatkowej i księgowej za 2005 i 
2006 rok  752 -78 

Podatek dochodowy odroczony, razem 1 130 -24 
 

NOTA 20B - ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO  

Wyszczególnienie 2006 2005 

 - ujętego w kapitale własnym -320 810 
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NOTA 21 - ZYSK (STRATA)  NA JEDNĄ AKCJĘ  

Wyszczególnienie 2006 2005 

Zysk (strata) netto w tys. zł -10 278 -1 609 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 125 796 13 921 413 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  -0,36 -0,12 

      

Zysk na jedną akcję zwykłą obliczono zgodnie z MSR 33, gdzie za ilość akcji zwykłych należy przyjąć średnią 
ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.      

Zysk na jedną akcję zwykłą jest ilorazem wartości zysku netto i średniej ważonej liczby akcji. 
 
 
Sposób liczenia średniej ważonej liczby akcji:  
 
- w okresie od I – XII 2006 rok  

 liczba akcji ilość dni  

2006-01-01 14 569 849,00 118  

2006-04-28 33 996 314,00 236 przydział akcji nastąpił w dniu 28.04.2006 

2006-12-20 47 594 839,00 11 przydział akcji nastąpił w dniu 20.12.2006 

2006-12-31 47 594 839,00   

  365  

    
waga   
14.569.849 x 118/365   4 710 253   
33.996.314 x 236/365  21 981 178   
47.594.839 x 11/365  1 434 365   
 28 125 796 średnia ważona liczba akcji 2006 rok 

 - w okresie od I – XII 2005 rok 

 liczba akcji ilość dni  

2005-01-01 13 811 262,00 312  

2005-11-08 14 569 849,00 53  

2005-12-31 14 569 849,00   przydział akcji serii D nastąpił w dniu 08.11.2005 

  365  

    
waga   
13.811.262 x 312/365 11 805 791   
14.569.849 x 53/365 2 115 622   
 13 921 413 średnia ważona liczba akcji 2006 rok 

    

NOTA 22 - OBJAŚNIAJĄCA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
 
A. Części składowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: 
A.1. rok 2005: 
 - w kasie:        50 tys. zł, 
 - na rachunkach bankowych bieżących:  241 tys. zł, 
     razem:   291 tys. zł  
A.2. rok 2006: 
 - w kasie:        20 tys. zł, 
 - na rachunkach bankowych bieżących:           1 583 tys. zł, 
 - na lokacie bankowej:            10 000 tys. zł, 
 - środki pieniężne w drodze:                  30 tys. zł, 
     razem:          11 633 tys. zł  
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B. Spółka nie wykazuje w wartości środków pieniężnych rachunku bankowego Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych: 
B.1 rok 2005: 
 - wartość środków ZFŚS na rachunku bankowym:   3 tys. zł, 
B.2 rok 2006: 
 - wartość środków ZFŚS na rachunku bankowym: 78 tys. zł, 
 
1/ (Zysk) Strata z działalności inwestycyjnej kwocie: 1.892.735,59 zł, składa się z: 
 

- straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazanej w rachunku zysków i strat: 
86.223,25 zł, 

- odpisów aktualizacyjnych rzeczowych środków trwałych: 56.512,36 zł, 
- odpisów aktualizacyjnych wartości niematerialnych i prawnych: 1.749.999,98 zł 

 
2/ Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w kwocie:  
- 12.276.297,45 zł, składa się z: 
 

- ze zmiany zobowiązań krótkoterminowych w kwocie: - 9.783.469,33 zł, 
- skorygowanej o kwotę spłaconych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.721.507,91 zł, 
- skorygowanej o kwotę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: - 3.801.167,03 zł, 
- skorygowanej o kwotę płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego w kwocie: 

453.402,53 zł, 
- skorygowanej o kwotę niespłaconych zobowiązań z tytułu podwyższenia kapitału udziałowego 

w Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w kwocie: - 1.000.133,67 zł, 
- skorygowanej o kwoty wyceny wg skorygowanej ceny nabycia pożyczek otrzymanych od 

Magellan Sp. z o.o.: 133.562,14 zł, 
 

3/ Inne korekty w kwocie: -5.824.233,65 zł, składają się z: 
 

- wyceny wg skorygowanej ceny nabycia pożyczek otrzymanych od Magellan Sp. z o.o.: - 
133.562,14 zł, 

- wyksięgowanie z wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio w koszty operacyjne /bez 
amortyzacji/ kwoty: 103.837,05 zł, 

- wyksięgowanie ze środków trwałych błędnie zaksięgowanych opłat wstępnych dotyczących 
leasingu centrali telefonicznej, w łącznej kwocie: 32.985,91 zł, 

- wyksięgowanie z wartości początkowej, w związku z zakończeniem umowy leasingu 
samochodu osobowego /wcześniejszy wykup/ kwoty: 283.228,84 zł, 

- wyksięgowanie z umorzenia kwoty -127.452,98 zł, w związku z powyższym zakończeniem 
umowy leasingu, 

- odpis aktualizacyjny do kwoty pożyczki, udzielonej w 2004 roku, w kwocie: 29.780,00 zł. 
- kwoty skompensowanych zobowiązań z tytułu podwyższenia kapitału udziałowego w 

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w kwocie: - 15.664.366,33 zł, 
- łącznej kwoty zamiany wierzytelności na akcje serii E w kwocie: 12.452.360,00 zł 
- kwoty zamiany wierzytelności zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek na akcje serii 

E w kwocie: - 2.801.044,00 zł, 
 
4/ Inne wpływy inwestycyjne w kwocie: 150.000,00 zł dotyczą otrzymanej spłaty pożyczki 
krótkoterminowej, 
5/ Wydatki na nabycie aktywów finansowych w kwocie: 1.267.316,33 zł składają się z: 
 

- nabycie w 2006 roku udziałów w kwocie: 17.931.816,33 zł, 
- korekta o kwotę skompensowanych zobowiązań z tytułu podwyższenia kapitału udziałowego 

w Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w kwocie: - 15.664.366,33 zł, 
- korekta o kwotę niespłaconych zobowiązań z tytułu podwyższenia kapitału udziałowego w 

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w kwocie: - 1.000.133,67 zł, 
 

6/ Inne wydatki inwestycyjne w kwocie: 61.310,46 zł dotyczą udzielonych w 2006 roku transz pożyczki 
krótkoterminowej, 
 

7/ Wpływy netto z emisji akcji w kwocie: 19.234.505,83 zł składają się z: 
 

- wpływy netto z emisji akcji serii E w kwocie: 6.023.064,53 zł, (wpływ brutto: 7.041.627,33 zł) 
- zwrot kosztów emisji akcji serii C w kwocie: 1.970,00 zł, 
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- zwrot kosztów emisji akcji serii D w kwocie: 21.185,50 zł, 
- wpływy netto z emisji akcji serii F w kwocie: 13.188.285,80 zł, (wpływ netto: 13.726.681,40 zł) 

 

8/ Środki pieniężne na 31.12.2006 r. wynoszą 11 801 tys. zł w tym 10 000 000 zł lokaty terminowe. 
 
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 
1. Informacje o instrumentach finansowych. 
 

W ramach prowadzonej działalności spółka nie korzystała w 2006 roku z  instrumentów finansowych 
poza wykorzystywanymi przy finansowaniu działalności pożyczkami krótkoterminowymi.  
 

Ze względu na stałą stopę procentową wpisaną w umowach pożyczek, nie występuje ryzyko stóp 
procentowych. 
Instrumenty finansowe służą pozyskaniu środków obrotowych na spłaty zobowiązań z tytułu zakupu 
rzeczowych środków trwałych. 
 

Celem zarządzania ryzykiem finansowym w spółce jest nienarażanie spółki na ryzyka związane ze 
zmiennością stopy procentowej, ryzykiem walutowym czy ryzykiem kredytowym. 
Zasadą stosowaną przez spółkę obecnie i przez cały rok 2005 i 2006 jest nieprowadzenie obrotu 
instrumentami finansowymi.  

 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym 
również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z 
wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych. 
 
2.1. Z tytułu otrzymanych pożyczek od Magellan Sp. z o.o., na dzień 31.12.2006 roku 
zabezpieczeniem spłaty pozostają: weksle własne, przewłaszczenia na rzeczowych aktywach 
trwałych i zastawy rejestrowe – nota nr 14D. 
 
2.2 Zabezpieczenia wynikające z umowy kredytu KZ/05/0082 udzielonego spółce zależnej – 
Swissmed Nieruchomości sp. z o.o.:  

- cesja wierzytelności ze wszystkich kontraktów o świadczenie opieki zdrowotnej zawartych 
przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A.,  

- zastaw rejestrowy na kontraktach o świadczenie opieki zdrowotnej podpisany przez Swissmed 
Centrum Zdrowia SA, 

- zastaw rejestrowy na należnościach udziałowca kredytobiorcy z tytułu kontraktu z NFZ,  
- cesja z kontraktu z NFZ,  
- cesja z kontraktów z towarzystwami ubezpieczeniowymi, 
- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z tytułu kontraktów z towarzystwami 

ubezpieczeniowymi, 
- zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce Kredytobiorcy ustanowiony przez ich 

właścicieli na rzecz banku, 
- oświadczenie udziałowca kredytobiorcy o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z udziałów w 

spółce Kredytobiorcy na podstawie art. 97 Prawa Bankowego, 
- umowa wsparcia podpisana przez udziałowca kredytobiorcy,     
- zobowiązanie udziałowca kredytobiorcy do nie inicjowania umarzania udziałów w spółce 

kredytobiorcy, 
- weksel własny in blanco kredytobiorcy poręczony przez udziałowca kredytobiorcy wraz z 

deklaracją wekslową, do czasu prawomocnego wpisu hipotek oraz ustanowienia zastawu 
rejestrowego na udziałach w spółce kredytobiorcy, 

 
2.3. UMOWA  WSPARCIA 

18 sierpnia 2005 r. Emitent wspólnie ze spółką zależną Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. zawarł 
z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Wsparcia, na podstawie której 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zobowiązała się do zapewnienia środków finansowych w wysokości 
gwarantującej Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. spełnienie warunków określonych w umowie 
kredytu zawartej przez spółkę zależną z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. 
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Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zobowiązała się w szczególności do: 
- dokonywania dopłat do kapitałów własnych Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w wysokości 

zapewniającej utrzymanie kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 100% kapitału 
podstawowego spółki w całym okresie kredytowania, 

- udzielenia pożyczki podporządkowanej w przypadku, gdy wskaźnik pokrycia obsługi 
zadłużenia DSCR spadnie poniżej 1,0, 

- zasilenia rachunku rezerwy obsługi długu kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy planowanym 
zyskiem netto, a faktycznie osiągniętym, w przypadku, gdy na koniec 2007 r. wskaźnik 
pokrycia obsługi zadłużenia DSCR obliczony na podstawie danych bilansowych według wzoru 
(zysk netto + amortyzacja / suma spłaconych w ciągu roku rat kapitałowo-odsetkowych) 
będzie poniżej 1,3. 

 
3. Informacje na temat podmiotów powiązanych. 
 
3.1. Pożyczki. 
Spłata pożyczek otrzymanych od spółki Theo Frey East AG (znaczący inwestor) z siedzibą w Bernie, 
Szwajcaria, w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii E poprzez zamianę wierzytelności na kapitał 
akcyjny. Dnia 10.04.2006 r. Pan Bruno Hangartner złożył oświadczenie, iż umarza Spółce Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. kwotę 545 tys. zł wynikającą z ostatecznych rozliczeń w związku z zamianą 
posiadanych przez niego wierzytelności wobec Emitenta na akcje serii E. 
 
3.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: 
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach: 
- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 
 7.620,01 zł od Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., 
    183,00 zł od ISH Polska Sp. z o.o., 
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 
 12.100,00 zł wobec Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., 
   9.780,00 zł wobec ISH Polska Sp. z o.o., 
- zobowiązania krótkoterminowe pozostałe: 
 322.661,25 zł wobec PSM Sp. z o.o., 
 1.000.133,67 zł wobec Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., 
 200.000,00 zł wobec Theo Frey Aktiengesellschaft spółki prawa szwajcarskiego, 
 763.564,06 zł wobec Bruno Hangartner, (posiada 50,56% kapitału i w prawach głosu w 
Swissmed Centrum Zdrowia) 
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji: 
- Przychody: 
 2.053.343,72 zł od PSM Sp. z o.o., 
 1.106.300,00 zł od Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., 
           150,00 zł od ISH Polska Sp. z o.o., 
- Koszty: 
               0,00 zł od PSM Sp. z o.o., 
 2.985.506,55 zł od Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., 
      35.491,80 zł od ISH Polska Sp. z o.o., 
c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 
- zakupy związane z inwestycją w obcym obiekcie: 
     80.485,95 zł od Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o., 
Udzielone gwarancje opisano w pkt. 2.2 
 
3.3 Świadczenia dla kluczowego personelu 
 

a)  Wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta 

Pan Roman Walasiński otrzymuje wynagrodzenie wynikające z zawartej ze Spółką umowy o pracę.  

Wynagrodzenie Zarządu z tytułu umów o pracę Lp Imię i nazwisko 
2005r. 2006r. 

1 Roman Walasiński – Prezes Zarządu 337 348 
Źródło: Emitent 
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b) Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emitenta 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej z tytułu 
pełnionej funkcji 

Lp 

Imię i nazwisko 

2005r. 2006r. 

1 Maciej Dobrzyniecki 12 5 

2 Bruno Hangartner 14 12 

3 Gruca Zbigniew 12 12 

4 Bęben Robert 11 1 

5 Pospieszyński Czesław - - 

6 Jerzy Nowak - - 

7 Paweł Sobkiewicz - 11 

8 Waldemar Gębuś - 7 

9 Mariusz Jagodziński - 7 

Źródło: Emitent 
 

Wynagrodzenie  z tytułu umów cywilno-
prawnych 

Lp 
Imię i nazwisko 

2005r. 2006r. 

1 Gruca Zbigniew 30 30 

2 Pospieszyński Czesław 0 24 
Źródło: Emitent 
 
c)  Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla 

Wynagrodzenie osób zarządzających 
wyższego szczebla z tytułu pełnionych funkcji 

Lp Imię i nazwisko 2005r. 2006r. 

1 Ewa Kuźma - - 

2 Paweł Dąbrowski 155 39 

3 Włodzimierz Piankowski 63 72 

4 Czesław Pospieszyński - 81 
Źródło: Emitent 
 

Wynagrodzenie osób zarządzających 
wyższego szczebla z tytułu umów o pracę 

Lp Imię i nazwisko 2005r. 2006r. 

1 Ewa Kuźma 240 245 

2 Paweł Dąbrowski - 196 
Źródło: Emitent 
 

Wynagrodzenie osób zarządzających 
wyższego szczebla z tytułu pełnionych funkcji 

(umowy o współpracy) 

Lp Imię i nazwisko 2005r. 2006r. 

1 Paweł Dąbrowski 84 31 

2. Włodzimierz Piankowski 120 192 
Źródło: Emitent 
 
d) Wynagrodzenia członków Zarządu w jednostkach powiązanych 

Wynagrodzenie Zarządu z tytułu pełnionych 
funkcji 

Lp Imię i nazwisko 2005r. 2006r. 

1 
Roman Walasiński – Prezes Zarządu 
Swissmed PSM Sp. z o.o. 0 4 
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2 
Roman Walasiński – Prezes Zarządu 
Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.  0 48 

Źródło: Emitent 
 
e) Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla w jednostkach powiązanych 

Wynagrodzenie osób zarządzających 
wyższego szczebla z tytułu pełnionych funkcji Lp Imię i nazwisko 

2005r. 2006r. 

1 
Ewa Kuźma – prokurent w Swissmed PSM 
Sp. z o.o. 0 44 

Źródło: Emitent 
 
Na 31.12.2006 roku wartość nierozliczonych zaliczek Prezesa Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A. wynosiła 8.270,58 zł. Powyższa kwota została rozliczona w roku 2007. 
 

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

4.1 W placówkach Swissmed Centrum Zdrowia rozpoczęto wdrażanie nowego systemu 
informatycznego e-medsolution. 
 
System integruje przepływ informacji, umożliwia stałe połączenie placówek medycznych oraz 
internetowy dostęp do rejestracji i wykazu planowanych zabiegów. Ułatwia także przepływ informacji 
na temat pacjenta. Dzięki systemowi każdy z pacjentów będzie identyfikowany za pomocą 
przyznanego mu kodu. Oznacza to, że w każdym miejscu, w przychodni lub podczas leczenia 
szpitalnego lekarz ma dostęp do pełnej informacji medycznej na temat chorego. Dodatkowo pacjenci 
będą mieli możliwość wglądu  do swojej historii choroby. System ułatwia pracę placówek medycznych 
również w zakresie rozliczeń finansowych, usprawnia przepływ informacji związanych z właściwym 
rozliczeniem kosztów, zużycia materiałów i środków medycznych. System e-medsolution zostanie po 
raz pierwszy wdrożony w Polsce w placówkach Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  
 
4.2 Kontrakt z NFZ na rok 2007. 
 

Umowy oraz aneksy zawarte z Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia do umów na rok 2007: 

- 09 stycznia 2007 r. zawarty został aneks nr 10/2006 do umowy nr 11/000102/SZP/2005/7 o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Leczenie Szpitalne. Na mocy postanowień 
niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń, na okres od dnia 01.01.2007 r. do 
dnia 31.12.2007 r. wynosi 4.001.100,34 zł (cztery miliony jeden tysiąc sto złotych trzydzieści 
cztery gr). 

- 02 stycznia 2007 roku zawarta została umowa nr 11/000102/SZP-L/2005/7 o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej – Leczenie Szpitalne Programy Terapeutyczne (Lekowe) 
określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na kwotę 158.144,00 zł (sto pięćdziesiąt 
osiem tysięcy sto czterdzieści cztery złote). Umowa obejmuje okres rozliczeniowy od 
01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

- 12 stycznia 2007 roku zawarty został aneks nr 7/2006 do umowy nr 11/000102/AOS-
W/2005/6 z dnia 27 grudnia 2004 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 
współfinansowane. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych 
świadczeń, na okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wynosi 1.126.736,20 zł 
(jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia 
groszy). 

- 18 stycznia 2007 roku zawarty został aneks nr 6 do umowy nr 11/000102/AOS/2005/6 o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. Na 
mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń, na okres od 
dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wynosi 2.018.219,19 zł (dwa miliony 
osiemnaście tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dziewiętnaście groszy). 

- 19 stycznia 2006 roku zawarty został aneks nr 1/2007 do umowy nr 11/000102/AOS/2005/7 o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, 
zwiększający wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2007 o kwotę 17.951,20 zł 
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(siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy), co łącznie 
daje kwotę 2.036.170,39 zł. (dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 
39/100). 

- 05 lutego 2007 roku zawarte zostały aneksy nr 6/2006 i nr 01/2007 do umowy nr 
11/000102/POZ/2005/7 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka 
Zdrowotna. Na mocy postanowień powyższych aneksów wartość zakontraktowanych 
świadczeń na okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wynosi 343.950,69 zł (trzysta 
czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 69/100). Jednocześnie tego samego 
dnia zawarte zostały aneksy nr 01/2007 do umowy nr 11/000102/POZ-T/2006/7 oraz nr 
2/2006 do umowy nr 11/000102/POZ-T/2006 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
Podstawowa Opieka Zdrowotna (transport sanitarny w POZ). Na mocy postanowień 
powyższych aneksów kwota zobowiązania Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia wobec Emitenta w okresie od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wynosi 
12.256,08 zł (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 08/100). Wartość umów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej podana została w oparciu o dane na dzień 31 grudnia 2006 r. 
Wartość tych umów w ciągu roku może ulegać zmianie w zależności od ilości pacjentów, 
którzy wybrali lekarza pierwszego kontaktu w NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia. 

W związku z powyższym, łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z NFZ na rok 2007 wynosi 7.687.357,66 zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt 
siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 66/100). 

4.3 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F. 
 
Dnia 10 stycznia 2007 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął Uchwałę 
nr 19/2007 na mocy której postanowił wprowadzić z dniem 11 stycznia 2007 roku w trybie zwykłym do 
obrotu giełdowego na rynku podstawowym 13.598.525 (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt 
osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSWMED00120”.  
Pierwsze notowanie powyższych praw do akcji odbyło się na sesji giełdowej w dniu 11 stycznia 2007 
roku w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SWISSMED-PDA” i oznaczeniem „SWDA”.  
 
4.4 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F. 
 
Zgodnie z Uchwałą nr 74/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. wyznaczył na 30 stycznia 2007 r. dzień ostatniego notowania 13.598.525 praw do 
akcji zwykłych na okaziciela serii F Swissmed Centrum Zdrowia S.A., oznaczonych przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSWMED00120". 
Ponadto, zgodnie z uchwałą nr 75/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r., Zarząd Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A., o wartości 
nominalnej 1 zł. każda. 
Powyższe akcje wprowadzone zostały w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
z dniem 31 stycznia 2007 r., pod warunkiem dokonania w dniu 31 stycznia 2007 r. przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. asymilacji tych akcji z akcjami będącymi w obrocie giełdowym i 
oznaczenia ich kodem "PLSWMED00013”. 
 
4.5 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego z tytułu emisji akcji serii F. 
 
Dnia 19 stycznia 2007 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. otrzymał postanowienie Sądu 
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 
dnia 19 stycznia 2007 roku, w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
W wyniku rejestracji, kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 47594839 akcji o wartości nominalnej 1 
zł każda, tj.: 

a. 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, 
b. 3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c. 1.530.262 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
d. 758.587 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
e. 19.426.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
f. 13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
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4.6 Zawarcie umowy spółki Swissmed Development Sp. z o.o. – rozszerzenie Grupy Kapitałowej 
Emitenta. 
 
W dniu 08 maja 2007 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarła umowę spółki Swissmed 
Development Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 
Umowa Spółki została zawarta na następujących warunkach. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 
4.000.000 złotych (cztery miliony złotych) i dzieli się na 4.000 (cztery tysiące) równych i 
niepodzielnych udziałów po 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy. Jedynym udziałowcem 
Swissmed Development Spółki z o.o. jest Emitent. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności nowo - zawiązanej spółki będzie nabywanie gruntów pod 
nowe inwestycje, w tym medyczne oraz budowa nieruchomości, przede wszystkim obiektów 
szpitalnych. 
 
Niezwłocznie po rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców, 
Spółka Swissmed Development Sp. z o.o. stanie się stroną w negocjacjach i postępowaniach 
przetargowych dotyczących nabywania gruntów, dotychczas prowadzonych przez Emitenta. 
Emitent informuje również, iż możliwe jest przystąpienie do nowo – powstałej spółki partnera 
zewnętrznego, który wspomoże kapitałowo realizacje zamierzonych inwestycji. 
Zawarcie przedmiotowej umowy spółki stanowi wykonanie celów emisyjnych opisanych w prospekcie 
emisyjnym akcji serii F. 
 
4.7. Rejestracja spółki zależnej Swissmed Development Sp. z o.o. 
 
Dnia 28 maja 2007 roku  Swissmed Centrum Zdrowia S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego 
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 23 
maja b.r. w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, pod 
numerem KRS 0000281295, spółki Swissmed Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gdańsku. 
 
5. Dokonane korekty błędów lat poprzednich, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 
skutków finansowych na sytuację majątkową, finansową, płynność oraz wynik finansowy i 
rentowność. 
 
Zmniejszenie straty z lat ubiegłych, wykazanej  w danych porównawczych za rok 2005, o kwotę 
306.269,04 zł z tytułu wyceny otrzymanego kredytu, a dotyczącej różnic kursowych.  
Zmniejszenie wyniku finansowego roku 2005 o kwotę 1.602.639,70 zł dotyczącej nierozliczonych 
kosztów poniesionych na budowę nieruchomości do dnia sprzedaży tej nieruchomości w dniu 
01.09.2005 roku. Dokonana korekta zmniejszyła wynik 2005 roku i o tę samą kwotę zmniejszyła 
rzeczowe aktywa trwałe. 
 
Gdańsk, dnia 04.06.2007 r.  


