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I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE 

POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

(RÓWNIEŻ PRZELICZONE NA EURO)   

Lp. 
WYBRANE DANE FINANSOWE                                             

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

w tys. zł w tys. EUR 

2009 2008 2009 2008 

I. 
Przychody netto ze sprzedaży usług oraz pozostałe 
przychody (dotacje) 38 181 27 387 8 796 7 754 

II. Zysk/strata z działalności operacyjnej -916 -1 570 -211 -444 

III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -909 -1 794 -209 -508 

IV. Zysk/strata netto, z tego przypadający  -941 -2 248 -217 -636 

V. akcjonariuszom podmiotu dominującego -941 -2 248 -217 -636 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 635 499 607 141 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 292 -740 -528 -210 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 222 -424 51 -120 

IX. Przepływy pieniężne netto razem 565 -665 130 -188 

X. Aktywa razem 35 974 34 318 8 757 8 225 

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 289 9 545 1 774 2 323 

XII. Zobowiązania długoterminowe 719 649 175 158 

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 254 8 635 1 522 2 102 

XIV. Kapitał własny 28 685 24 773 6 982 6 030 

XV. 
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 28 685 24 773 6 982 6 030 

XVI. Kapitał akcyjny 51 444 47 595 12 522 11 585 

XVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 
50 621 

309 47 594 839 47 594 839 
47 594 

839 

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) -0,02 -0,05 0,00 -0,01 

XVIII. Wartośd księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,57 0,52 0,14 0,12 

XIX. Rozwodniona wartośd księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,57 0,52 0,14 0,12 

 

Do wyliczenia wielkości w EURO zastosowano następujące kursy:  

 

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności 
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne 
netto z działalności finansowej i przepływy pieniężne netto za okres od 01.01.2009 roku 
do 31.12.2009 roku,  obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego 

OPIS 2009 2008 

Kurs średni NBP (przeliczenie pozycji sprawozdania z całkowitych 
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych)  

4,3406 3,5321 

Kurs na ostatni dzieo okresu (przeliczenie pozycji sprawozdania z sytuacji 
finansowej) 

4,1082 4,1724 
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średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzieo poszczególnych 12 miesięcy 
2009 roku, tj.:  4,3406 PLN/EURO, 

b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności 
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne 
netto z działalności finansowej i przepływy pieniężne netto za okres porównywalny, tj. 
od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, obliczono przyjmując średni kurs EURO według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzieo 
poszczególnych 12 miesięcy 2008 roku, tj.: 3,5321 PLN/EURO, 

c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania 
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy 
na 31.12.2009 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na 
dzieo 31.12.2009 roku tj. 4,1082 PLN/EURO, 

d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania 
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy 
na 31.12.2008 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na 
dzieo 31.12.2008 roku tj. 4,1724 PLN/EURO. 

II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK 

II.I. WSTĘP DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK 

Prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz dane porównywalne za okres od 
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

II.I.1. CHARAKTERYSTYKA EMITENTA 

Forma prawna i przedmiot działalności Emitenta 

Emitent działa pod firmą SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

Data utworzenia Emitenta 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
działającej pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie 
uchwały Zgromadzenia Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia 1 
grudnia 2003 r. o przekształceniu – akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r., Repertorium 
nr 12656/03. Kapitał zakładowy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. został ustalony na 
poziomie 8.728.000 zł. Dnia 12 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy w Gdaosku XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. pod numerem KRS 0000183364. 
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Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z 
którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego 
siedziby statutowej  

Firma Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
Firma skrócona Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
Kraj siedziby Polska 
Siedziba Gdaosk 
Adres ul. Wileoska 44, 80-215 Gdaosk 
Telefon (0 58) 524 15 15 
Faks   (0 58) 524 15 25 
Adres poczty elektronicznej swissmed@swissmed.com.pl 
Adres strony internetowej www.swissmed.com.pl  

II.I.2. Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 
Zarząd 
Roman Walasioski – Prezes Zarządu 
 
Rada Nadzorcza – stan na dzieo 31 grudnia 2009 r. 
1. Bruno Hangartner                   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Zbigniew Gruca                      Członek Rady Nadzorczej 
3. Paweł Sobkiewicz                   Członek Rady Nadzorczej 
4. Mariusz Jagodzioski               Członek Rady Nadzorczej  
5. Barbara Ratnicka – Kiczka     Członek Rady Nadzorczej  
Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej 
został zwiększony o następujące osoby: 
6. Rafał Litwic                             Członek Rady Nadzorczej  
7. Dawid Sukacz                         Członek Rady Nadzorczej  
 
Komitet Audytu 
Obowiązki Komitetu Audytu zostały określone w Regulaminie Komitetu audytu, 
zatwierdzonym przez radę nadzorczą. Komitet audytu nadzoruje proces 
sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia przejrzystości i integralności 
publikowanych informacji finansowych, określa efektywnośd naszej wewnętrznej 
kontroli finansowej, ocenia ryzyka systemu zarządzania. Ponadto Komitet audytu 
doradza radzie nadzorczej w zakresie wyboru audytora oraz oceny wykonania audytu 
zewnętrznego.  
W wykonywaniu swoich obowiązków Komitet audytu prowadzi efektywną współpracę z 
radą nadzorczą, zarządem, szczeblem menadżerskim oraz audytem zewnętrznym. 
Komitet audytu powołano 29 stycznia 2010. Skład Komitetu audytu jest następujący: 
1. Paweł Sobakiewicz 
2. Mariusz Jagodzioski 
3. Rafał Litwic 
Wcześniej obowiązki Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza.  
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Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania finansowego skład Komitetu audytu 
nie zmienił się. 

II.I.3. Zarys ogólny działalności 

 

Emitent prowadzi działalnośd na rynku usług medycznych. Aktywnośd Emitenta jest 
skoncentrowana na dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej tj.: 

Operator Medyczny 

Działalnośd polegająca na świadczeniu usług medycznych zarówno w zakresie 
podstawowej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej, jak i lecznictwa szpitalnego. 
Obejmuje ona: 

 prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad 
lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, w tym m.in. chorób 
wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, okulistyki, neurochirurgii i medycyny 
pracy, 

 prowadzenie lecznictwa szpitalnego obejmującego m.in. kardiologię, urologię, 
okulistykę, ginekologię, ortopedię, pediatrię, położnictwo oraz wykonywanie 
zabiegów chirurgicznych w ramach prowadzonych specjalności. 
 

Operator Infrastruktury Medycznej 

Działalnośd polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną 
zdrowia oraz tworzeniem systemów zarządzania tymi placówkami. 

Operator Infrastruktury Medycznej jest wewnętrzną jednostką organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład przedsiębiorstwa spółki. 

II.I.4. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA 

Skład Grupy Kapitałowej 

Do dnia 23 lipca 2009 r. Grupę Kapitałową Swissmed tworzyły: Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. - podmiot dominujący oraz cztery spółki zależne: 

SPÓŁKA SIEDZIBA 

UDZIAŁ W  
KAPITALE 

/UDZIAŁ W 
GŁOSACH 

CHARAKTER 
POWIĄZANIA 

METODA 
KONSOLIDACJI 

Swissmed Prywatny Serwis 
Medyczny S.A. 

Gdaosk 100% Zależna Pełna 

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. Gdaosk 100% Zależna Pełna 

ISH Polska Sp. z o.o. 
Gdaosk 65% Zależna Pełna 

Swissmed Development Sp. z o.o. Gdaosk 100 % Zależna Pełna 
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W dniu 23 lipca 2009 r. Emitent sprzedał wszystkie udziały jednostki zależnej ISH Polska 
Sp. z o.o. spółce prawa węgierskiego Zene-ház Online Ltd. W związku z czym począwszy 
od dnia 24 lipca 2009 r. Grupę Kapitałową Swissmed tworzyły: Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. - podmiot dominujący oraz trzy spółki zależne: 

SPÓŁKA SIEDZIBA 

UDZIAŁ W  
KAPITALE 

/UDZIAŁ W 
GŁOSACH 

CHARAKTER 
POWIĄZANIA 

METODA 
KONSOLIDACJI 

Swissmed Prywatny Serwis 
Medyczny S.A. 

Gdaosk 100% Zależna Pełna 

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. Gdaosk 100% Zależna Pełna 

Swissmed Development Sp. z o.o. Gdaosk 100 % Zależna Pełna 

Informacje o jednostkach zależnych 

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdaosku, ul. Wileoska 44, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdaosk – Północ w Gdaosku, 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 S.A. z siedzibą w Gdaosku, ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gdaosku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000296183. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000 PLN i dzieli się na 1.800.000 
akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Jedynym akcjonariuszem spółki (100%) jest 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
działającej pod firmą Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. 
Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników 
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2007 r. Z dniem 31 
grudnia 2007 r. spółka Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. na mocy 
postanowienia Sądu Rejonowego Gdaosk-Północ w Gdaosku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego została przekształcona w spółkę akcyjną (postanowienie 
Sądu z dnia 31 grudnia 2007 r. doręczonego w dniu 18.01.2008 r.). 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny 
S.A. jest ochrona zdrowia i opieka społeczna *PKD 85+, co pokrywa się z działalnością 
Emitenta.  
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Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 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 
wykonywad prywatnie.  

Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdaosku, ul. Wileoska 44, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdaosk-Północ w Gdaosku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego KRS 0000281295. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 PLN i dzieli 
się na 4.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy. Spółka została 
utworzona w maju 2007 roku. Jedynym założycielem i właścicielem spółki jest Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. (100 %). 

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest zagospodarowanie, wynajem, kupno i 
sprzedaż  nieruchomości na własny rachunek, w szczególności nabywanie gruntów pod 
nowe inwestycje, w tym medyczne oraz budowa nieruchomości, przede wszystkim 
obiektów szpitalnych. 

Spółka Swissmed Development Sp. z o.o. jest  stroną w negocjacjach i postępowaniach 
przetargowych dotyczących nabywania gruntów, dotychczas prowadzonych przez 
Emitenta. 
Emitent informuje również, iż możliwe jest przystąpienie do spółki Swissmed 
Development Sp. z o.o.  partnera zewnętrznego, który wspomoże kapitałowo realizacje 
zamierzonych inwestycji. 
Działalnośd podmiotów zależnych jest kompatybilna i wzajemnie się uzupełnia. 

Grupa Kapitałowa nie posiada jednostek nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą 
praw własności. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów 
w kapitałach innych podmiotów. 

 

II.I.5. INFORMACJA O WEWNĘTRZYNCH 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 oraz Operator Infrastruktury z uwzględnieniem 
stosownych wyłączeo zobowiązao i należności wynikających z wzajemnych transakcji, 
przychodów i kosztów oraz kapitałów. 
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II.I.6. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB 

POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY 

POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO 

UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH 

WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE 

GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

 
Posiadacz akcji 

 
Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 
zakładowym 
[%] 

Liczba głosów na 
Walnym 
Zgromadzeniu 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów na 
WZ [%] 

 
Ogółem 51.443.834 

 
100 51.443.834 

 
100 

 
Bruno Hangartner 

 
24.901.305 48,40 

 
24.901.305 

 
48,40 

 
Theo Frey East AG 4.874.226 9,47 4.874.226 

 
9,47 

 
Prokom Investments S.A.  2.800.000 5,44 2.800.000 

 
5,44 

 

II.I.7. Oświadczenie co do możliwości kontynuowania działalności  

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności 
w dającej się przewidzied przyszłości. 
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II.II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEO 31 

GRUDNIA 2009 ROKU 

  

stan na stan na 

31.12.2009 31.12.2008 

   AKTYWA     

  I. Aktywa trwałe 30 964 29 902 

   1. Wartości niematerialne 488 581 

   2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 822 6 604 

   3. Inwestycje długoterminowe 22 650 22 717 

    3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 22 650 22 717 

     a) w jednostkach powiązanych 22 650 22 717 

   4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 0 

    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 0 

  II. Aktywa obrotowe 5 010 4 416 

   1. Zapasy 483 441 

    1.1. Materiały 483 441 

   2. Należności krótkoterminowe z tytułu wydanych warrantów 772 0 

   3. Należności krótkoterminowe 3 022 3 682 

    3.1. Od jednostek powiązanych 54 258 

    3.2. Od pozostałych jednostek 2 968 3 424 

   4. Inwestycje krótkoterminowe 733 293 

    4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 733 293 

     a) w pozostałych jednostkach 0 125 

     b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne /z wyłączeniem środków ZFŚS/ 733 168 

A k t y w a  r a z e m 35 974 34 318 

   PASYWA     

  I. Kapitał własny 28 685 24 773 

  1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 28 685 24 773 

    1.1. Kapitał akcyjny 51 444 47 595 

    1.3. Kapitał zapasowy 8 689 7 685 

    1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -30 507 -28 259 

    1.5. Zysk (strata) netto -941 -2 248 

  II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 7 289 9 545 

   1.  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 765 664 

    1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0 207 

    1.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 474 442 

    1.3. Rezerwy długoterminowe 46 15 

    1.4. Zobowiązania długoterminowe z tyt. leasingu finansowego 245 0 

   2. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE 6 524 8 881 

    2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 4 455 3 917 

    2.2. Zobowiązania wobec akcjonariuszy 0 3 000 

    2.3. Zobowiązania z tytułu świadczeo pracowniczych 274 255 

    2.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 153 60 

    2.5. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 1 372 1 403 

    2.6. Rezerwy krótkoterminowe 270 246 

 P a s y w a  r a z e m 35 974 34 318 

 
Gdaosk, 30.04.2010 r. 

Na dzieo 31.12.2009 r. aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego zaprezentowano w kwocie 
netto – po skompensowaniu - w pozycji „Rezerwa z tytułu podatku odroczonego”.  



Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A.  za 2009 rok 

Za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej SWISSMED 

 

Kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej    11 | S t r o n a  
 

II.III. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA 2009 ROK – wariant 

kalkulacyjny 

  

Za okres Za okres 

od 01.01.2009 od 01.01.2008 

do 31.12.2009 do 31.12.2008 

 I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów: 38 181 27 387 

  1. Przychody netto ze sprzedaży usług 37 252 27 385 

  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 2 

  3. Przychody z realizacji projektu szkoleniowego PROMEDICINE - dotacje 929 0 

 II. Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów, w tym: 33 536 24 104 

  1. Koszt sprzedanych usług 32 607 24 102 

  2. Wartośd sprzedanych towarów i materiałów 0 2 

  3. Koszty z realizacji projektu szkoleniowego PROMEDICINE - dotacje 929 0 

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 645 3 283 

 IV. Koszty sprzedaży 572 407 

 V. Koszty ogólnego zarządu 5 033 4 211 

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -960 -1 335 

 VII. Pozostałe przychody operacyjne 340 177 

  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17   

  2. Inne przychody operacyjne 323 177 

 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 296 412 

  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   103 

  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 26 

  3. Inne koszty operacyjne 295 283 

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -916 -1 570 

 X. Przychody finansowe 372 273 

  1. Odsetki 14 39 

  2. Zysk ze zbycia inwestycji 358   

  3. Inne 0 234 

 XI. Koszty finansowe 365 497 

  1. Odsetki  165 275 

  2. Inne 200 222 

 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -909 -1 794 

 XIII. Zysk (strata) brutto -909 -1 794 

 XIV. Podatek dochodowy 32 454 

   a) częśd odroczona 32 454 

 XV. Zysk (strata) netto -941 -2 248 

 
 

Gdaosk, 30.04.2010 r. 

 

 



Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A.  za 2009 rok 

Za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej SWISSMED 

 

Kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej    12 | S t r o n a  
 

II.IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA 2009 ROK 

 

  

Za okres Za okres 

od 01.01.2009 od 01.01.2008 

do 31.12.2009 do 31.12.2008 

 I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 24 773 30 021 

  I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 24 773 30 021 

   1. Kapitał zakładowy na początek okresu 47 595 47 595 

    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 3 849 0 

     a) zwiększenia (emisja akcji ) 3 849 0 

      - emisji akcji (wydania akcji serii G) 3 849 0 

    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 51 444 47 595 

  2. Dopłaty akcjonariuszy ( wspólników) na początek okresu 0 3 000 

    2.1. Zmiany dopłat  0 -3 000 

     a) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 000 

    2.2. Dopłaty akcjonariuszy ( wspólników) na koniec okresu 0 0 

  3. Kapitał  zapasowy na początek okresu 7 685 7 685 

    3.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 004 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 1 004 0 

      - program motywacyjny ( wydanie warrantów I transza) 1 004 0 

    3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 689 7 685 

   4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -28 259 -24 792 

    4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 28 259 24 792 

    4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 28 259 24 792 

     a) zwiększenia (z tytułu) 2 248 3 467 

      - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 2 248 3 467 

    4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 30 507 28 259 

    4.4. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -30 507 -28 259 

   5. Wynik netto -941 -2 248 

     a) zysk netto     

     b) strata netto 941 2 248 

 II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 28 685 24 773 

 III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 28 685   

 
Gdaosk, 30.04.2010 r. 
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II.V. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2009 ROK 
 

  

Za okres Za okres 

od 01.01.2009 od 01.01.2008 

do 31.12.2009 do 31.12.2008 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

   I. Zysk (strata) netto -941 -2 248 

   II. Korekty razem 3 576 2 747 

    1. Amortyzacja 2 303 2 183 

    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -11 0 

    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 151 235 

    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -374 96 

    5. Zmiana stanu rezerw 87 278 

    6. Zmiana stanu zapasów -43 -55 

    7. Zmiana stanu należności 660 -1 892 

    8. Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 460 1 643 

    9. Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych -4 295 

    10. Inne korekty 347 -36 

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  2 635 499 

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

   I. Wpływy 538 338 

    1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 313 

    2. Inne wpływy inwestycyjne 538 25 

   II. Wydatki 2 830 1 078 

    1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 830 958 

    2. Inne wydatki inwestycyjne 0 120 

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 292 -740 

 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

   I. Wpływy 1 000 449 

    1. Kredyty i pożyczki 1 000 449 

   II. Wydatki 778 873 

    1. Spłaty kredytów i pożyczek 500 467 

    2. Płatności zobowiązao z tytułu  umów leasingu finansowego 129 238 

    3. Odsetki 140 168 

    4. Inne wydatki finansowe 9 0 

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 222 -424 

 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 565 -665 

 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 565 -665 

 F. Środki pieniężne na początek okresu 168 833 

 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 733 168 

 
Gdaosk, 30.04.2010 r. 

Informacje objaśniające do sprawozdania  z przepływów pieniężnych zawarto w nocie nr 19.  
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II.VI. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2009 r. DO 31.12.2009 r. 

 

II.VI.1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA   FINANSOWEGO ZA 2009 ROK 

II.VI.1.1. Oświadczenie zgodności 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
zostało sporządzone zgodnie z MSR/MSSF, które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską, wydane i obowiązujące na dzieo sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego.  

Za sporządzenie zgodnego z MSR/MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską 
jednostkowego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. 

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tys. polskich złotych. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd w dniu 30.04.2010 r. 

 

II.VI.1.2. Okresy, za które prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie 

finansowe oraz porównywalne dane finansowe 

 

Dane bilansowe przedstawione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzieo 
31.12.2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do następujących dni 
bilansowych: 31.12.2008 roku. 

Dane zawarte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 
01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych 
porównywalnych za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.  

Dane zawarte w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym zawierające informacje o 
zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 01.01.2009 roku do 
31.12.2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za 
okresy: od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

Dane zawarte w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 
01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych 
porównywalnych za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.  
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II.VI.1.3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości   

Podstawowe zasady rachunkowości, założenia koncepcyjne sporządzenia i prezentacji 
sprawozdao finansowych 
 

Podstawowe zasady, na których opiera się sporządzanie sprawozdao finansowych to: 

 założenie ciągłości działalności jednostki gospodarczej, 

 zasada stałości metod prezentacji i klasyfikacji, 

 zasada memoriałowa, 

 zasada znaczącej wartości (istotności). 
 

Założenia koncepcyjne sporządzenia i prezentacji sprawozdao finansowych oparte 
zostały o  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ogłoszone 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzone przez  Unię 
Europejską.  

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z 
wyjątkiem aktywów i zobowiązao finansowych wycenianych w wartości godziwej lub 
według skorygowanej ceny nabycia w korespondencji z wynikiem finansowym.  

Niniejsze sprawozdanie finansowe należy odczytywad wraz ze skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym aby w pełni zrozumied ogólną sytuację finansową, wyniki 
działalności operacyjnej oraz zmiany w sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Swissmed 
jako całości. 

Informacje dotyczące segmentów działalności 
Istotna działalnośd Spółki koncentruje się na segmencie ochrony zdrowia. W związku z 
czym sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane jest w jednym segmencie. 

Waluta prezentacji 
Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego wycenione są w walucie 
podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Spółka („waluta 
funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w polskich złotych („zł” lub 
„PLN”), które dla Spółki są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji. 

 

Nowe zasady rachunkowości oraz Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowe  
 

Poniżej przedstawiono opublikowane nowe standardy, zmiany oraz interpretacje do 
istniejących standardów właściwe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się z 
dniem 1 stycznia 2009 lub po tej dacie. 
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 MSSF 2 (zmiana) „Płatności w formie akcji”   
Zmieniony MSSF 2 został opublikowany w styczniu 2008 r. i obowiązuje dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. lub później. Standard ogranicza 
definicję „warunku nabycia uprawnieo” do warunku wiążącego się z wymogiem 
wykonywania świadczeo. Wszystkie inne wymogi są warunkami nie dotyczącymi nabycia 
uprawnieo, które trzeba uwzględniad przy określaniu wartości godziwej przyznanych 
instrumentów kapitałowych. Gdy uprawnienia do przyznanych świadczeo nie zostaną 
nabyte w wyniku niespełnienia warunku nie dotyczącego nabycia uprawnieo, na który 
wpływ ma jednostka lub druga strona umowy, należy transakcję ująd jako anulowanie.  

Zmiana standardu nie miała wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSSF 3 (zmiana) „Połączenia jednostek gospodarczych”  
Zmieniony MSSF 3 opublikowano w styczniu 2008 r. i obowiązuje w odniesieniu do 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 lub po tej dacie, z 
możliwością wcześniejszego zastosowania. Zmodyfikowany MSSF 3 wymaga ujęcia 
kosztów związanych z przejęciem w kosztach okresu. Zmiany do MSSF 3 jak i związane z 
tym zmiany do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” 
sprawiają, że połączenie jednostek gospodarczych wymuszające zastosowanie 
księgowości przejęcia obowiązuje tylko w momencie przejęcia kontroli, a więc wartośd 
firmy ustalana jest tylko na ten moment.  

MSSF 3 zwiększa nacisk na wartości godziwe na dzieo przejęcia precyzując sposób jego 
ujmowania. Zmiana standardu umożliwia również wycenę wszystkich udziałów 
niesprawujących kontroli w jednostce przejmowanej w wartości godziwej lub według 
udziału proporcjonalnego do tych udziałów w możliwych do zidentyfikowania aktywach 
nett jednostki przejmowanej. Zmodyfikowany standard wymaga również wyceny 
wynagrodzenia z tytułu przejęcia według wartości godziwej na dzieo przejęcia. Dotyczy 
to również wartości godziwej wszystkich należnych wynagrodzeo warunkowych. 

Zmiana standardu nie miała wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSSF 7 (zmiana) „ Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”  
Zmieniony MSSF 7 został opublikowany w marcu 2009 r. i obowiązuje w odniesieniu do 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 lub po tej dacie. Zmiany 
do MSSF 7 wprowadzają trzypoziomową hierarchię ujawnieo dotyczących wycen 
wartości godziwej oraz wymaga ujawnienia dodatkowych informacji przez jednostki na 
temat relatywnej wiarygodności wycen wartości godziwej. Dodatkowo zmiany uściślają 
oraz rozszerzają istniejące wymogi ujawnieo dotyczących ryzyka płynności. 

Zmiana standardu nie miała wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSSF 8 „Segmenty operacyjne”  
Standard został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 
listopadzie 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 r. lub później. MSSF 8 zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczośd dotycząca segmentów 
działalności”. W świetle MSSF 8 segmenty działalności są elementami jednostki, które 
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podlegają regularnym przeglądom przeprowadzanym przez kierownictwo jednostki. 
Pozycje wykazywane są w oparciu o sprawozdawczośd wewnętrzną.  

Standard ten nie miał wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSR 23 (zmiana) „Koszty finansowania zewnętrznego”  
Zmieniony MSR 23 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości w  marcu 2007 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2009 r. lub później, przy czym jego wcześniejsze stosowanie jest również 
możliwe. Zmiana odnosi się do podejścia księgowego dla kosztów finansowania 
zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkowad nabyciu, budowie lub 
wytworzeniu składnika aktywów, który wymaga znaczącego okresu czasu niezbędnego 
do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. MSR 23 uniemożliwia 
ujęcie tych kosztów bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów okresu, w 
którym je poniesiono, wymagając obecnie aby zostały one skapitalizowane. Zmieniony 
standard nie ma zastosowania do dostosowywanych aktywów, które wycenia się według 
wartości godziwej, nie dotyczy także zapasów produkowanych w sposób rutynowy lub w 
dużych ilościach w sposób powtarzalny, nawet jeśli produkcja ta zajmuje okres dłuższy 
okres. 

Zmiana standardu nie miała wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”   
Zmieniony MSR 27 opublikowano w styczniu 2008 r. i obowiązuje w odniesieniu do 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie. W 
określonych warunkach dopuszczone jest wcześniejsze zastosowanie. Zmodyfikowany 
standard określa, że zmiany w udziałach jednostki dominującej w spółce zależnej, 
niepowodujące utraty kontroli, rozliczane są w kapitale własnym jako transakcje z 
właścicielami pełniącymi funkcje właścicielskie. Przy takich transakcjach nie ujmuje się 
wyniku finansowego ani nie dokonuje przeszacowania wartości firmy. Wszelkie różnice 
między zmianą udziałów niesprawujących kontroli a wartością godziwą wypłaconego lub 
otrzymanego wynagrodzenia ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym i 
przypisywane właścicielom jednostki dominującej.  

Zmiana powyższego standardu nie miała wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe - prezentacja” oraz MSR 1 (zmiana) 
„Prezentacja sprawozdao finansowych”  

Zmiany do MSR 32 oraz MSR 1 zostały opublikowane w lutym 2008 r. i obowiązują dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. lub później, przy czym 
dozwolone jest ich wcześniejsze stosowanie. 

Znowelizowany MSR 32  wymaga w przypadku spełnienia pewnych kryteriów 
klasyfikowania niektórych instrumentów kapitałowych z opcją sprzedaży oraz 
obowiązków pojawiających się w momencie likwidacji do kapitału własnego. 

Zmiana do MSR 1 wymaga ujawniania określonych informacji dotyczących instrumentów 
z opcją sprzedaży zaklasyfikowanych jako pozycje kapitału własnego. 
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Zmiany powyższych standardów nie miały wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSR 39 (zmiana) „Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena”  
Zmieniony MSR 39 opublikowano w lipcu 2008 r. Zmiany te stosuje się retrospektywnie 
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Dopuszcza się 
jego wcześniejsze zastosowanie. Wyjaśniają one dwie kwestie związane z 
rachunkowością zabezpieczeo: rozpoznawanie inflacji jako ryzyka lub części ryzyka 
podlegającego zabezpieczeniu oraz zabezpieczenie w formie opcji. Zmiany te precyzują, 
że inflacja może podlegad zabezpieczeniu jedynie w przypadku, gdy jej zmiany są 
umownie określonym elementów przepływów pieniężnych ujmowanego instrumentu 
finansowego. 

Zmiana powyższego standardu nie wpłynie na sprawozdania finansowe Grupy. 

 Interpretacja KIMSF 13 „Programy lojalnościowe” 
Interpretacja KIMSF 13 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w lipcu 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 r. lub później, z dopuszczeniem wcześniejszego 
zastosowania.  

Interpretacja dotyczy rozliczania się przez jednostki, które realizują programy zachęcając 
klientów do zakupu swoich towarów lub usług oferując im w ramach transakcji nagrody. 
Interpretacja daje wytyczne co do rozpoznania przychodów przez podmioty oferujące 
takie programy lojalnościowe swoim klientom. 

Interpretacja ta nie miała wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 Interpretacja KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości”  
Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w lipcu 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 r. lub później, z dopuszczeniem wcześniejszego 
zastosowania.  

Interpretacja odnosi się do ujmowania przychodów i odpowiadających im wydatków 
przez jednostki, które podejmują się budowy nieruchomości samodzielnie lub przez 
podwykonawców. Interpretacja zawiera wskazówki co do ustalenia, czy umowa na 
budowę nieruchomości podlega zakresowi MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” lub 
MSR 18 „Przychody” oraz kiedy przychody z budowy powinny byd rozpoznane.  

Interpretacja ta nie miała wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

 Interpretacja KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz 
właścicieli”  

Interpretacja KIMSF 17 została opublikowana w listopadzie 2008 r. i obowiązuje 
prospektywnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub później. 
Interpretacja zawiera wytyczne w zakresie rozliczania dystrybucji aktywów 
niepieniężnych pomiędzy udziałowców. Z interpretacji wynika, że dywidendę należy 
wycenid w wartości godziwej wydanych aktywów, a różnice między tą kwotą a 
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wcześniejszą wartością bilansową tych aktywów należy ujmowad w wyniku finansowym  
w momencie rozliczania należnej dywidendy. Interpretacja nie dotyczy podziału 
aktywów niepieniężnych w sytuacji, gdy w wyniku podziału kontrola nad nimi nie ulega 
zmianie. 

Interpretacja ta nie wpłynie na sprawozdania finansowe Spółki. 

Zdaniem Zarządu Spółki, nowe opublikowane standardy, poprawki i interpretacje 
właściwe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 r. i 
późniejszych nie wpłynęły istotnie na sprawozdania finansowe oraz sytuację finansową 
Spółki. 

Poniżej przedstawiono opublikowane nowe standardy, zmiany oraz interpretacje do 
istniejących standardów, które nie są obowiązujące w 2009 roku oraz których Spółka nie 
zdecydowała się zastosowad wcześniej.  

 MSSF 2 (zmiana) „Płatności w formie akcji”  
Zmiany do MSSF 2: 

1) dostarczają dodatkowych wytycznych odnoszących się do rozliczania transakcji 
płatności w formie akcji pomiędzy jednostkami należącymi do grupy kapitałowej 
(z uwzględnieniem wytycznych zawartych uprzednio w interpretacji KIMSF 11 
„MSSF 2 – wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach 
własnych”) oraz 

2) dostosowują zakres Standardu tak, aby objął wytyczne zamieszczone uprzednio 
w interpretacji KIMSF 8 „Zakres MSSF 2). 

W efekcie powyższych zmiany wycofane zostaną interpretacje KIMSF 8 oraz KIMSF 11. 

Zmiany standardu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 (po spełnieniu warunków 
określonych w przepisach przejściowych zawartych w MSSF 2.53-59), z możliwością 
wcześniejszego zastosowania. 

Zmiana standardu ten nie została jeszcze przyjęta przez Unię Europejską. 

Zmiana tego standardu nie wpłynie na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”  
Standard ten został opublikowany 12 listopada 2009 i zastępuje MSR 39 „Instrumenty 
finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie”. 
Standard wprowadza nowe wymagania w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów 
finansowych i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013, z możliwością wcześniejszego 
zastosowania. Standard ten nie został jeszcze przyjęty przez Unię Europejską. 

Standard ten nie wpłynie na sprawozdania finansowe Spółki. 

 MSR 24 (zmiana) „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”  
Zmodyfikowany standard został opublikowany w dniu 4 listopada 2009. Zmieniony 
standard zawiera uproszczone wymagania dotyczące ujawniania informacji przez 
jednostki pozostające pod kontrolą, współkontrolą luz znaczącym wpływem instytucji 
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rządowych (zwane jednostkami powiązanymi z organami paostwowymi) oraz precyzuje 
definicję jednostki powiązanej. 

Zmiana standardu wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2011 z możliwością 
wcześniejszego stosowania. Zmiana standardu ten nie została jeszcze zatwierdzona 
przez Unię Europejską. 

Zmiana tego standardu nie wpłynie na sprawozdania finansowe Spółki. 

Wartości niematerialne 
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 pod warunkiem spełnienia 
następujących kryteriów: 

 wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania, 

 istnieje prawdopodobieostwo, że wytworzone aktywa przyniosą korzyści 
ekonomiczne, 

 koszty prac rozwojowych mogą byd 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 okolicznośd utraty ich 
wartości na każdy dzieo bilansowy kooczący rok obrotowy.  

Spółka amortyzuje wartości niematerialne: 

 prawa autorskie przez okres dwóch lat, 

 licencje i oprogramowania komputerowe przez okres pięciu lat. 
 

Wartośd firmy wykazywana jako składnik aktywów na dzieo nabycia, stanowi nadwyżkę 
kosztu połączenia nad wartością godziwą nabytych możliwych do zidentyfikowania 
aktywów, pasywów i zobowiązao jednostki zależnej. Wartośd ta podlega corocznym 
testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata 
wartości ujmowana jest natychmiast w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i nie 
podlega późniejszej korekcie.  

Rzeczowe aktywa trwałe  
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 liniową 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. 
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Jeżeli zaistniały zdarzenia, które wskazują na to, że wartośd bilansowa maszyn i urządzeo 
może nie byd możliwa do uzyskania dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem 
ewentualnej utraty wartości. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji pozostałe koszty operacyjne.  

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 pozostałe 
koszty operacyjne. 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 
Aktywa trwałe i ich grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli 
ich wartośd bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w 
wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie 
wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik 
aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim 
obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada 
zamiar kierownictwa jednostki do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji.  

Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
wycenia się po niższej spośród dwóch wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub 
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa przeznaczone do sprzedaży (lub grupa do 
zbycia) prezentowane są w osobnej pozycji aktywów.  

Aktywa programowe (płatności realizowane w formie akcji)  
Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci Spółki, a także osoby spośród 
kierownictwa i kluczowego personelu, które przyczyniły się do wzrostu przychodów, 
efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności  Spółki oraz mają 
znaczący wpływ na uzyskiwane przez nią wyniki i dalszy rozwój – objęci zostali 
programem motywacyjnym. Program motywacyjny przewiduje nabycie przez osoby 
uprawnione warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia określonej ilości 
akcji Spółki. 

Płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz osób 
uprawnionych wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzieo ich 
przyznania.  
Wartośd godziwą płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych 
określoną w dniu ich przyznania odnosi się jednorazowo w koszty (na dzieo przyznania).  
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Leasing 
Umowa leasingowa  jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat 
leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika 
aktywów przez uzgodniony okres. 

Leasing, przy którym znacząca częśd ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje 
udziałem leasingodawcy (finansującego), stanowi leasing operacyjny. 
Leasing, przy którym znacząca częśd ryzyka i pożytków z tytułu własności przypada 
Spółce stanowi leasing finansowy. 
Na dzieo  rozpoczęcia okresu leasingu zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
ujmowane są w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na 
dzieo rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat 
leasingowych ustalonej na dzieo rozpoczęcia leasingu, jeżeli jest ona niższa od wartości 
godziwej.  
Przy obliczaniu wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, stopą dyskontową 
jest stopa procentowa leasingu. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie stopy 
procentowej leasingu, wówczas stosuje się kraocową stopę procentową leasingobiorcy. 
Kraocowa stopa procentowa leasingobiorcy jest to stopa, jaką leasingobiorca musiałby 
zapłacid na podstawie odrębnej umowy leasingowej lub – jeżeli nie można jej ustalid – 
stopa procentowa na dzieo rozpoczęcia leasingu, przy jakiej leasingobiorca musiałby 
pożyczyd środki niezbędne do zakupu danego składnika aktywów, na podobny okres i 
przy podobnych zabezpieczeniach. 
Na dzieo bilansowy minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty 
finansowe oraz zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania. 

Utrata wartości aktywów  
Dokonuje się przeglądu poszczególnych składników aktywów pod kątem ewentualnej 
utraty ich wartości, w przypadku zaistnienia zdarzeo lub wystąpienia zmian 
wskazujących na to, że wartośd bilansowa aktywów nie może byd możliwa do 
odzyskania. Jeśli spełnione są przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpid utrata 
wartości aktywów, a wartośd bilansowa przekracza szacowaną wartośd odzyskiwaną, to 
wartośd danych aktywów jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwanej. 

Ustalone kwoty odpisów aktualizujących oraz ich odwrócenie w przypadku ustania 
przyczyn uzasadniających ich dokonanie odnoszone są w wynik okresu bieżącego. 

Koszty finansowania zewnętrznego 
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 powiązad 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 wycenid. 

Kwalifikującym się składnikiem aktywów jest taki element majątku, który wymaga 
znacznego czasu na przygotowanie do zamierzonego sposobu użytkowania bądź 
sprzedaży.  
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Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich 
poniesienia. 

Zapasy  
Zapasy wyceniane są na dzieo 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  
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzieo ich powstania 
ujmuje się w wartości godziwej, tj. bieżącej przewidywanej zapłaty, a następnie w 
okresach późniejszych wycenia się je według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy procentowej, pomniejszając 
jednocześnie o odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości należności tworzy się wówczas, gdy istnieją 
obiektywne dowody na to, że Spółka nie będzie w stanie uzyskad wszystkich należnych 
kwot wynikających z pierwotnych warunków umów. Kwota odpisu stanowi różnicę 
pomiędzy wartością bilansową a wartością bieżącą oczekiwanych strumieni pieniężnych 
zdyskontowanych według efektywnej stopy procentowej.  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych, lokaty bankowe o terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz aktywa 
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy spełniające wymogi 
definicji ekwiwalentu środków pieniężnych.  
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wycenia się w wartości nominalnej. Saldo środków 
pieniężnych wykazywane w sprawozdaniu z 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  
Kredyty i pożyczki klasyfikowane są jako inne zobowiązania finansowe. 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 sprawozdaniu z całkowitych 
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dochodów są ujmowane wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz 
skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. 

Rezerwy 
Rezerwy  tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek prawny 
wynikający ze zdarzeo przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego 
obowiązku spowoduje koniecznośd wypływu środków uosabiających korzyści 
ekonomiczne, oraz można dokonad wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. 

Rezerwy na świadczenia pracownicze   
Rezerwa na świadczenia pracownicze dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w 
Spółce na dany dzieo 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 dzieo bilansowy, nie 
biorąc po uwagę ich zmian w przyszłości. Spółka utworzyła rezerwę na niewykorzystane 
urlopy oraz odprawy emerytalne.  

Zgodnie z MSR 19, do ustalenia wielkości rezerw stosuje się metodę prognozowanych 
uprawnieo jednostkowych. Rezerwy są obliczane w sposób aktuarialny.  

Przychody 
Przychody ujmowane są w takiej wysokości, jakie jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 
korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można 
wycenid w wiarygodny sposób.  

Koszty działalności operacyjnej 
Koszty działalności operacyjnej – koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów 
ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują wartośd 
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. 

 

Dotacje 
Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Spółka spełni 
konieczne warunki i otrzyma takie dotacje. 

Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę 
aktywów trwałych ujmuje się w bilansie w pozycji rozliczeo międzyokresowych  i odnosi 
w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania 
ekonomicznego tych aktywów. 
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Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym 
do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu skompensowad. 
Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma 
bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów 
ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym są należne. 

W sprawozdaniu z całkowitych dochodów dotacje prezentowane są oddzielnie od 
kosztów – w odrębnej pozycji przychodów.  

Kapitał podstawowy 
Informacje na temat kapitału podstawowego Emitenta zawarto w nocie nr 7. 

Zysk przypadający na jedną akcję 
Zysk przypadający na jedną akcję wyliczany jest zgodnie z MSR 33. Zasady ustalania 
i prezentacji zysku przypadającego na jedną akcję (EPS) są następujące: 

 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 akcji występujących w ciągu danego 
okresu 

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

zwykłe należy zwiększyd 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 
skorygowad o inne zmiany przychodów i kosztów, które wynikałyby z 
zamiany rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 

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

o antyrozwadniające potencjalne akcje zwykłe należy wyłączyd z 
powyższego wyliczenia. 

Podatek dochodowy bieżący  
Podatek dochodowy bieżący ustalany jest zgodnie z obowiązującym prawem 
podatkowym.  
Rzeczywisty podatek dochodowy, na koniec każdego miesiąca ujmowany jest jako 
bieżące obciążenie wyniku finansowego.  
Kwota bieżącego podatku dochodowego dotycząca lat poprzednich, w przypadku 
zakwalifikowania jej do kategorii błędu poprzednich okresów, jest ujmowana w kapitale 
własnym, jako korekta zysku/strat z lat ubiegłych. 
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Podatek dochodowy odroczony  
Podatek dochodowy odroczony obciążający wynik finansowy okresu sprawozdawczego 
stanowi zmianę stanu aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego, będących 
skutkiem zdarzeo ujętych w wyniku finansowym tego okresu. 
Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwę na 
podatek dochodowy. Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą 
zobowiązao bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących 
na dzieo bilansowy między wartością podatkową aktywów a ich wartością bilansową 
wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 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 byd uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od 
osób prawnych.  

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa oraz rezerwy z tytułu podatku 
odroczonego prezentowane są per-saldo. 

 

II.VI.2. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ DZIAŁANIA ZABEZPIECZAJĄCE   

 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka należą umowy 
leasingu finansowego, środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe. Głównym celem 
tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków pieniężnych na działalnośd 
Spółki. 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 
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. 

Ryzyko stopy procentowej 

Spółka jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, w przypadku posiadania 
zadłużenia finansowego, dla którego odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy 
procentowej. 

Ryzyko płynności 

Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności Spółki zakłada utrzymywanie przede 
wszystkim odpowiedniego poziomu środków pieniężnych. Nadwyżki środków 
pieniężnych są lokowane w depozytach bankowych. Spółka zamierza również 
zachowywad elastycznośd finansowania dzięki nieprzekraczaniu przyznanych linii 
kredytowych. 
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Ryzyko kredytowe 

Spółka nie jest narażona na zbyt duże ryzyko z tytułu znaczącej koncentracji sprzedaży 
kredytowej. Grupa dokonuje sprzedaży na rzecz klientów o odpowiedniej historii spłat 
zobowiązao, a na rzecz osób fizycznych, a także klientów mało znanych, sprzedaż 
odbywa się za gotówkę lub po dokonaniu przedpłaty.  

 

II.VI.3. WAŻNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE  

 

Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dokonuje oszacowao i przyjmuje założenia 
dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko 
pokrywad się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i założenia, które niosą za 
sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowej 
aktywów i zobowiązao w trakcie bieżącego lub kolejnego roku obrotowego 
przedstawiono poniżej. 

Odroczony podatek dochodowy 

Sporządzanie sprawozdao finansowych związane jest m.in. z oszacowaniem przez Zarząd 
wyników podatkowych Spółki. Proces ten obejmuje ocenę bieżącej sytuacji podatkowej 
Spółki łącznie z oszacowaniem różnic przejściowych będących konsekwencją 
odmiennego podejścia podatkowego oraz bilansowego. Skutkiem tych różnic 
przejściowych jest powstanie aktywa (w przypadku różnic ujemnych) lub rezerwy (w 
przypadku różnic dodatnich) z tytułu podatku odroczonego. 

Ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu w 
przyszłości, wskazują, że zgodnie z oczekiwaniami, wskutek przeszłych zdarzeo, nastąpi 
w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania. Kalkulacja aktywów z tytułu 
podatku odroczonego opiera się zatem na prawdopodobieostwie, że Spółka w 
przyszłości osiągnie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic 
przejściowych i strat podatkowych. Ponieważ kalkulacja podatku odroczonego opiera się 
na szacunkach i oceny Zarządu, oceny te zawierają element niepewności.  

Do wyceny aktywów z tytułu podatku odroczonego wymagane jest przez Zarząd 
przyjęcie istotnych szacunków. Szacunki te oparte są przede wszystkim na prognozach 
przyszłych zysków podatkowych, potencjalnej ich zmianie oraz wynikach w poprzednich 
okresach sprawozdawczych.  

W oparciu o założenia przedstawione powyżej i dokonanej przez Zarząd oceny sytuacji 
podatkowej na dzieo 31 grudnia 2009 r. aktywa z tytułu podatku odroczonego zostały 
ustalone w wysokości 296 tys. zł. natomiast rezerwy z tytułu podatku odroczonego: 770 
tys. zł. W sprawozdaniu finansowym aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego 
zaprezentowano per-saldo, tj. w kwocie netto w wysokości 474 tys. zł w pozycji 
„Rezerwa z tytułu podatku odroczonego”.    
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II.VI.4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. za okres od 

01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 

Nota 1 A   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (NETTO) 2009 2008 

 a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 488,0 556 

  - oprogramowanie komputerowe 484,0 549 

 b) inne wartości niematerialne  0  25 

Wartości niematerialne, razem 488,0 581 

 

Nota  1 B      

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

 
   
     
   
   
   

a b c 

Wartości 
niemater
ialne i 
prawne, 
razem 

koszty  
zakooczonyc
h prac 
rozwojowych 

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

inne 
wartości 
niemateri
alne    

- 
oprogramow
anie 
komputerow
e 

 a) wartośd brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu 1 950 730 717 135 2 815 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 51 51 13 64 

  - nabycia 0  51 51 13 64 

 c) wartośd brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 1 950 781 768 148 2 879 

 d) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 200 174 168 110 484 

 e) zwiększenia 0 126 125 31 157 

  - amortyzacja za 2009 r 0  126 125 31 157 

 f) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 200 300 293 141 641 

 g) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 1 750 0 0 0 1 750 

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 1 750 0 0 0 1 750 

Wartośd netto wartości 
niematerialnych i prawnych na koniec 
okresu 0 481 475 7 488 
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Nota 1 C      

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) za 2008 rok 

 
   

a b c 

Wartości 
niemateri
alne i 
prawne, 
razem 

koszty  
zakooczonych 
prac 
rozwojowych 

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

inne wartości 
niematerialne    

- 
oprogramo
wanie 
komputero
we 

 a) wartośd brutto wartości 
niematerialnych na początek okresu 1 950  541  529  135  2 626  

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 189  189  0  189  

  - nabycia 0 189  189  0  189  

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0  0  0  0  0  

 d) wartośd brutto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 1 950  730  718  135  2 815  

 e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 200  79  75  94  373  

 f) zwiększenia (z tytułu)  0  95  94  16  111  

  - amortyzacja (umorzenie) za 2008 
rok   95  94  16  111  

 g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 200  174  169  110  484  

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 1 750  0  0  0  1 750  

 i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 1 750  0  0  0  1 750  

Wartośd netto wartości 
niematerialnych na koniec okresu 0  556  549  25  581  

 

Nota 1 D   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2009 2008 

 a) własne 488 581 

Wartości niematerialne, razem 488 581 
 

Nota 2 A   

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE /netto/ 2009 2008 

 a) środki trwałe, w tym: 7 822 6 604 

  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 256 16 

  - urządzenia techniczne i maszyny 90 145 

  - środki transportu 660 283 

  - inne środki trwałe 6 816 6 160 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 7 822 6 604 
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Nota 2 B      

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2009 ROK 

 
   
     
   
   
   

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

- 
urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

 a) wartośd brutto środków trwałych na 
początek okresu 52 629 548 15 655 16 884 

 b) zwiększenia (z tytułu) 251 18 573 2 552 3 394 

  - środki trwałe w obcym obiekcie 
(kardiochirurgia) 251 18 0  0  269 

  - nabycie 0  0  0  2 552 2 552 

  - nowo przyjęte środki trwałe w leasingu 0  0  573 0  573 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 31 31 103 232 397 

  - likwidacja  0  31 0  232 263 

  - rezygnacja z obiektu 31 0  0  0  31 

  - sprzedaż środków trwałych 0  0  103 0  103 

 d) wartośd brutto środków trwałych na koniec 
okresu 272 616 1 018 17 975 19 881 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 8 484 265 9 495 10 252 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 8 42 93 1 664 1 807 

  - umorzenie za 2009  10 73 167 1 896 2 146 

  - likwidacja  0  -31 0  -232 -263 

  - rezygnacja z obiektu -2 0  0  0  -2 

  - sprzedaż środków trwałych - wyksięgowanie 
nieumorzonej części środka trwałego 0  0  -74 0  -74 

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 16 526 358 11 159 12 059 

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 28 0 0 0 28 

  - rezygnacja z obiektu 28       28 

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

Wartośd netto środków trwałych na koniec 
okresu 256 90 660 6 816 7 822 
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Nota 2 C      

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2008 ROK 

 
   
     
   
   
   

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

- 
urządzen
ia 
technicz
ne i 
maszyny 

- środki 
transportu 

- inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

 a) wartośd brutto środków trwałych na początek 
okresu 83 613 548 15 481 16 725 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 21 0 930 951 

  - nabycie 0  21 0  930 951 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 31 5 0 756 792 

  - sprzedaż 31 5   756 792 

 d) wartośd brutto środków trwałych na koniec 
okresu 52 629 548 15 655 16 884 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 12 417 156 7 842 8 427 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) -4 67 109 1 653 1 825 

  - odpis (umorzenie) za 2008 rok 4 72 109 1 889 2 074 

  - sprzedaż -8 -5 0  -236 -249 

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 8 484 265 9 495 10 252 

 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 28 0 0 28 56 

  - zmniejszenia 0  0  0  28 28 

 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu 28 0 0 0 28 

Wartośd netto środków trwałych na koniec okresu 16 145 283 6 160 6 604 

 

Nota 2 D     

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LEASINGU (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2009 ROK 
  - urządzenia 

techniczne i 
maszyny 

- środki 
transportu 

- inne 
środki 
trwałe 

- Środki 
trwałe, 
razem 

 a) wartośd brutto środków trwałych na początek okresu 0  426 0  426 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 573 0 573 

  - nowo przyjęte środki trwałe w leasingu 0  573 0  573 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 103 0 103 

  - wykup z leasingu 0  103 0  103 

 d) wartośd brutto środków trwałych na koniec okresu 0 896 0 896 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0  204 0  204 

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 69 0 69 

  - odpis (umorzenie) za 2009 0  129 0  129 

  - wykup z leasingu 0  -60 0  -60 

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 273 0 273 

Wartośd netto środków trwałych na koniec okresu 0 623 0 623 
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Nota 2 E     

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LEASINGU (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZA 2008 ROK   
  - urządzenia 

techniczne i 
maszyny 

- środki 
transportu 

- inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

 a) wartośd brutto środków trwałych na początek okresu 145 547 550 1 242 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 

 c) zmniejszenia (z tytułu) 145 121 258 524 

  - wykup z leasingu 145 121 17 283 

  - sprzedaż 0   241 241 

 d) wartośd brutto środków trwałych na koniec okresu 0 426 292 718 

 c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 53 155 382 590 

 d) amortyzacja za okres (z tytułu) -53 49 -90 -94 

  - odpis (umorzenie) za 2008 rok 27 107 26 160 

  - wykup z leasingu -80 -58 -8 -146 

  - sprzedaż 0  0  -108 -108 

 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 0 204 292 496 

Wartośd netto środków trwałych na koniec okresu 0 222 0 222 

 

Nota 2 F   

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
netto 2009 2008 

 a) własne 7 199 6 382 

 b) używane na podstawie umowy leasingu lub umów o 
podobnym charakterze, w tym: 623 222 

  - środki transportu 623 222 

Środki trwałe bilansowe, razem 7 822 6 604 

 

Nota 3 A   

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

2009 2008 

 a) stan na początek okresu, w tym: 22 717 22 208 

  - udziały lub akcje w jednostkach zależnych 22 717 22 208 

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 509 

      - nabycie akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 0  509 

 b) zmniejszenia (z tytułu) 67 0 

  - zbycie udziałów ISH Polska Sp. z o.o. 67   

 c) stan na koniec okresu, w tym: 22 650 22 717 

  - udziały lub akcje w jednostkach zależnych 22 650   
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Nota 3 B - UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH 

Lp. 

Nazwa jednostki, 
ze wskazaniem 
formy prawnej 

Siedziba Przedmiot 
działalności 
przedsiębiorstwa 

Charakter 
powiązania  

Zastosowana 
metoda 
konsolidacji  

Data objęcia kontroli  Wartośd 
udziałów 
(akcji) według 
ceny nabycia 

Wartośd 
bilansowa 
udziałów (akcji) 

Proc. posiadanego 
kapitału 
zakładowego 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 
WZ 

1. 
Swissmed 
Prywatny Serwis 
Medyczny S.A. 

Gdaosk, Curie 
Skłodowskiej 5 

usługi medyczne 
jednostka 
zależna 

konsolidacja 
metodą pełną 

4.10.2005 nabycie 
udziałów 

900,00 900,00 

100% 100% 27.06.2008 nabycie 
akcji (konwersja 
wierzytelności) 

509,00 509,00 

2. 

Swissmed 
Nieruchomości 
Sp. z o.o. 

Gdaosk, 
Wileoska 44 

wynajem 
nieruchomości 

jednostka 
zależna 

konsolidacja 
metodą pełną 20.07.2005 17 215,00 17 215,00 100% 100% 

3. 

Swissmed 
Development Sp. 
z o.o. 

Gdaosk, 
Wileoska 44 

kupno i sprzedaż 
nieruchomości na 
własny rachunek 

jednostka 
zależna 

konsolidacja 
metodą pełną 23.05.2007 4 026,00 4 026,00 100% 100% 

 

Nota 3 C                             

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 

  

a b c d e f 

Nazwa jednostki 

Kapitał własny jednostki, w tym: 
Zobowiązania  i rezerwy na 

zobowiązania jednostki, w tym: 
Należności 

jednostki, w tym: 

Aktywa 
jednostki 

razem 

Przychody 
ze 

sprzedaży   
Kapitał 

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Pozostały kapitał własny, w tym: 

  

Zobowiąz
ania 

długoter
minowe 

Zobowiąz
ania 

krótkoter
minowe   

Należnośc
i 

krótkoter
minowe   

Zysk 
(strata) z 

lat 
ubiegłych 

Zysk 
(strata) 

netto 

1. 
Swissmed Prywatny 
Serwis Medyczny S.A. 1 476 1 800 38   -362 -1 049 687 530 28 501 1 033 1 033 2 005 12 488 

2. 

Swissmed 
Nieruchomości Sp. z 
o.o. 16 236 17 215 0 0 -979 -1 114 135 24 144 23 099 1 044 1 234 1 234 40 380 5 406 

3. 
Swissmed 
Development Sp. z o.o. 3 996 4 000 0 20 -24 0 -24 31 0 31 49 49 0 0 
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Nota 4    

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO 
2009 2008 

 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 

początek okresu, w tym: 327 622 

 - odniesionych na wynik finansowy 327 622 

 2. Zwiększenia 25 32 

  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 25 32 

   - rezerwa na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy  23 3 

   - pozostałe rezerwy  2 20 

   - zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek   9 

 3. Zmniejszenia 56 327 

  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu) 56 4 

   - rezerwa na koszty ogłoszenia sprawozdania finansowego w Monitorze 

Polskim B 0   

   - zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek 10 0 

   - zobowiązania z tytułu wynagrodzeo oraz składek ZUS pracodawcy 46 4 

  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  

(z tytułu) 0 323 

   - straty podatkowe z lat ubiegłych (wyksięgowanie)   323 

 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 

okresu, razem, w tym: 296 327 

  a) odniesionych na wynik finansowy  296 327 

 
Nota 5 A   

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2009 2008 

 a) od jednostek powiązanych 54,00 258,00 

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 54,00 258,00 

    - do 12 miesięcy                54,00                  258,00     

 b) należności od pozostałych jednostek 2 968,00 3 424,00 

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 741,00 3 287,00 

      - do 12 miesięcy 2 741,00 3 287,00 

  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeo 0,00 24,00 

  - inne 227,00 113,00 

Należności krótkoterminowe netto, razem 3 022,00 3 682,00 

 c) odpisy aktualizujące wartośd należności 11,00 567,00 

      - od jednostek powiązanych   431,00 

      - od jednostek pozostałych 11,00 136,00 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 3 033,00 4 249,00 

   

Na dzieo 31.12.2009 r. w Spółce nie wystąpiły należności walutowe.   
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Nota 5 B   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚD 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 
2009 2008 

Stan na początek okresu 567 800 

 a) zwiększenia (z tytułu) 1 26 

     - odpis aktualizujący wartośd należności 1 26 

 b) zmniejszenia (z tytułu wykorzystania odpisu) 557 259 

     - rozwiązanie odpisu 8 30 

     - wykorzystanie odpisu 549 229 

Stan odpisów aktualizujących wartośd należności 

krótkoterminowych na koniec okresu 11 567 

 

Nota 5 C   

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD 

DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 
2009 2008 

 a) do 1 miesiąca 2 722 3 390 

 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 0  

 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 0  

 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 15 0  

 e) należności przeterminowane 64 291 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 2 806 3 681 

 f) odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług 11 136 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 2 795 3 545 

 

Nota 5 D   

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE - Z 

PODZIAŁEM  

NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: 

2009 2008 

 a) do 1 miesiąca 26 53 

 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 20 35 

 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 22 

 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 6 43 

 e) powyżej 1 roku 11 138 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 64 291 

 f) odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług, 

przeterminowane 11 136 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 53 155 

 

Nota 6 A   

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2009 2008 

 a) w pozostałych jednostkach 0 125 

  - udzielone pożyczki 0  125 

 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 733 168 
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Nota 6 A   

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2009 2008 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43 46 

  - inne środki pieniężne 690 122 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 733 293 

 

Nota 6 B   

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 2009 2008 

 a) w walucie polskiej 733 164 

 b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 4 

  b1. w walucie EURO 0  1 

 - po przeliczeniu na zł 0  4 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 733 168 

 

Nota  7        

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejow. 

akcji 

Rodzaj 
ogranicze
nia praw 
do akcji Liczba akcji 

Wartośd 
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 
przekształceni
a 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 

G 
zwykłe na 
okaziciela brak brak 3 848 995 3 849 

zamiana 
wierzytelności 
na akcje 20.03.2009 01.01.2008 

Liczba akcji, razem 51 443 834   

Liczba akcji na 31.12.2008 roku: 47 594 839         

Liczba akcji na 31.12.2009 roku: 51 443 834         

Zmiana liczby akcji w 2009 roku: 3 848 995         

Kapitał zakładowy, razem   51 444   

Wartośd nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 Wszystkie akcje są opłacone. 
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Nota  8 A   

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

2009 2008 

 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 769 609 

  a) odniesionej na wynik finansowy 769 609 

 2. Zwiększenia 12 184 

  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych (z tytułu) 12 184 

   - amortyzacja środków trwałych w leasingu 12   

   - różnica między amortyzacją księgową a podatkową (Operator 
Infrastruktury) 0  183 

   - odsetki od udzielonych pożyczek 0  1 

 3. Zmniejszenia 11 25 

  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 11 25 

   - amortyzacja środków trwałych w leasingu   25 

   - odsetki od udzielonych pożyczek 1 0  

   - różnica między amortyzacją księgową a podatkową (Operator 
Infrastruktury) 10 0  

 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem 770 768 

  a) odniesionej na wynik finansowy 770 768 

   

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego zaprezentowano per saldo w poz. 
rezerwy z tyt. podatku odroczonego w wysokości 473.495,71 zł. 

 

Nota  8 B   

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH REZERW NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE  
(WG TYTUŁÓW) 

2009 2008 

 a) stan na początek okresu 15,00 15,00 

 b) zwiększenia (z tytułu)                 31,00     0       

  - rezerwa na świadczenia emerytalne                31,00                           0       

 c) rozwiązanie (z tytułu) 0       0,00 

  - rozwiązanie naliczenia rezerwy na świadczenia emerytalne roku 
poprzedniego                        0       0  

 d) stan na koniec okresu 46,00 15,00 
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Nota  8 C   

ZMIANA STANU REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH  2009 2008 

1. Stan rezerw na początek okresu 246 127 

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 

2a) stan na początku roku 60 45 

2b) zwiększenia (z tytułu) 151 60 

  - rezerwa na urlopy - naliczenie 31.12.2009 150 0  

  - rezerwa na urlopy - naliczenie 31.12.2008 0 60 

  - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - naliczenie 31.12.2009 1 0  

2c) wykorzystanie (z tytułu) 60 45 

  - wykorzystanie urlopów wypoczynkowych objętych rezerwą na 
31.12.2008 60 0 

  - wykorzystanie urlopów wypoczynkowych objętych rezerwą na 
31.12.2007 0 45 

2d) stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 151 60 

3. Pozostałe rezerwy 

3a) stan na początek okresu 186 82 

  - na zobowiązania i koszty 186 186 

3b) zwiększenia (z tytułu) 136 104 

  - rezerwa na zobowiązania i koszty 136 104 

3c) rozwiązanie (z tytułu) 203 0 

  - rezerwa na zobowiązania i koszty 203 0  

3d) stan rezerw pozostałych na koniec okresu 119 186 

4. Stan rezerw na koniec okresu 270 246 

 

Nota  9 A   

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2009 2008 

a) wobec jednostki zależnej 0 16 

 - pożyczka - Swissmed Development Sp. z o.o. 0 16 

b) rezerwa na podatek odroczony 474 442 

c) rezerwy długoterminowe 46 15 

d) wobec pozostałych jednostek 245 191 

 - kredyty i pożyczki 0 191 

 - umowy leasingu finansowego 245 0 

Zobowiązania długoterminowe, razem 765 664 

 

Nota  9 B   

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (z wyłączeniem rezerwy na podatek 
odroczony oraz rezerw długoterminowych), O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY 

2009 2008 

 a) powyżej 1 roku do 3 lat 245 207 

Zobowiązania długoterminowe, razem 245 207 

   

Na dzieo 31.12.2009 roku w Spółce nie wystąpiły zobowiązania walutowe. 
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Nota 9 C  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU 2009 2008 

a) łączna kwota przyszłych minimalnych rat leasingowych 267   0 

b) minus przyszłe odsetki 22   0 

c) zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu  245  0 

    - powyżej 1 roku do 3 lat 245   0 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu, razem 245  0 

 

Nota  10 A   

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2009 2008 

 a) wobec jednostek zależnych 2 373 738 

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 203 639 

      - do 12 miesięcy 1 203 639 

  - inne 1 170 99 

     - pożyczki otrzymane (Swissmed Development Sp. z o.o.) 1 170 98 

     - pozostałe 0 1 

b) wobec akcjonariuszy  0 4 048 

 - kredyty i pożyczki (Bruno Hangartner) 0 848 

 - inne  0 3 200 

     - należne wpłaty za nabyte udziały w PSM S.A. 0 200 

     - zwrot dopłat  0 3 000 

c) wobec pozostałych jednostek 3 881 3 849 

 - kredyty i pożyczki (Magellan S.A.) 202 457 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 557 2 593 

      - do 12 miesięcy 2 557 2 593 

 - z tytułu świadczeo pracowniczych 274 256 

 - inne (wg tytułów) 848 543 

     - zob. z tyt. podatków, dotacji, ceł i innych świadczeo 404 356 

     - zob. z tytułu leasingu 153 60 

     - zob. z tytułu nabycia środków trwałych 143 0 

     - zob. z tytułu ubezpieczeo 135 122 

     - pozostałe 13 5 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 254 8 635 

e) rezerwy krótkoterminowe 270 246 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 524 8 881 

 

Nota 10 B  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU 2009 2008 

a) łączna kwota przyszłych minimalnych rat leasingowych 191  63  

b) minus przyszłe odsetki 38  2  

c) zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu  153  61  

    - do 1 roku 153  61  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu, razem 153  61  
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NOTA 10 C - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2009 

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

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki 
oproc. 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia Inne 

kwota główna bez korekty 
wyceny 
bilansowej 

z 
korektą 
wyceny 
o IRR 

kwota główna + 
naliczone 
odsetki  

korekta wyceny 
o IRR 

naliczone 
odsetki 

Magellan S.A. Łódź 1 000,00 233,00 202,00   9,90% maj-10 
weksel, przewłaszczenie, 
zastaw rejestrowy -31,00   

Swissmed Development Sp. z o.o. Gdaosk 1 000,00 1 000,00 0,00 1 047,00 10,00% maj-10 brak   47,00 

Swissmed Development Sp. z o.o. Gdaosk 117,00 107,00   123,00 7,89% mar-10 brak   15,00 

  suma: 2 117,00 1 340,00               

 

 do NOTY 10 C  

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

Lp. Sprzęt medyczny Wartośd netto  

1. Aparat RTG Multix Compact K r.produkcji 2003 r., nr fabryczny 01489, producent - Siemens 162,00 zł 

2. Aparat USG Sonoline G60S r.produkcji 2003 r., nr fabryczny GAE0673, producent - Siemens 172,00 zł 

3. Mikroskop operacyjny OPMI VARIO r.produkcji 2004, nr fabryczny NC 33, producent Carl Zeiss 176,00 zł 

4. Aparat RTG Siremobil ISO C, r.produkcji 2003 r., nr fabryczny 01920, producent Siemens 393,00 zł 

5. Respirator Savina, r. produkcji 2003 r., nr fabryczny ARTM-0046, producent - Drager 57,00 zł 

6. Respirator Evita XL, r. produkcji 2003 r., nr fabryczny ARTM-0643, producent - Drager 67,00 zł 

 Łączna wartośd netto 1 027,00 zł 
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NOTA 10 D - ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2008 

Nazwa jednostki Siedziba Kwota pożyczki wg 

umowy (częśd 

długo- oraz 

krótkoterminowa) 

Kwota pożyczki pozostała do spłaty Warunki 

oproc. 

Termin 

spłaty 

Zabezpieczenia Inne 

bez 

korekty 

wyceny  

waluta bez korekty 

wyceny  

z korektą wyceny 

o IRR 

kwota 

główna 

+ 

naliczo

ne 

odsetki 

waluta korekta wyceny 

o IRR 

naliczone 

odsetki 

Magellan S.A. Łódź 788 tys. zł       tys. zł 9,60% 

potrącenie 

29.05.2008 

weksel, 

przewłaszczenie, 

zastaw rejestrowy     

Magellan S.A. Łódź 1 000 tys. zł 558 457   tys. zł 9,90% 31.05.2010 

weksel, 

przewłaszczenie, 

zastaw rejestrowy -101   

Bruno Hangartner Szwajcaria 750 tys. zł 750   848 tys. zł 5,63% 31.12.2008 brak   98 

Swissmed 

Development Sp. z 

o.o. Gdaosk 117 tys. zł 92   98 tys. zł 7,89% 03.03.2010 brak   6 

  suma: 2 655   1 308         
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Nota  11 A   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI) 

Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37 252 27 385 

 - sprzedaż usług Operator Medyczny 36 977 27 090 

 - sprzedaż usług Operator Infrastruktury 275 295 

w tym: od jednostek powiązanych 5 794 5 790 

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 2 

w tym: od jednostek powiązanych 0  2 

3. Przychody z dotacji 929   

4. Przychody netto ze sprzedaży razem 38 181 27 387 

w tym: od jednostek powiązanych 5 794 5 792 

 

Nota  11 B   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 

Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

 a) kraj 38 181 27 387 

w tym: od jednostek powiązanych 5 794 5 792 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 38 181 27 387 

w tym: od jednostek powiązanych 5 794 5 792 

 

Nota 12   

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

 a) amortyzacja 2 303 2 183 

 b) zużycie materiałów i energii 8 135 4 818 

 c) usługi obce 18 651 13 721 

 d) podatki i opłaty 272 585 

 e) wynagrodzenia 7 365 5 816 

 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 021 843 

    - składki ZUS 873 733 

    - Zakładowy Fundusz Świadczeo Socjalnych 108 90 

    - szkolenia pracowników 4 12 

    - ekwiwalent za pranie odzieży 6 7 

    - usługi medyczne dla pracowników 22   

   - pozostałe 8 1 

 g) pozostałe koszty rodzajowe 1 394 753 

Koszty według rodzaju, razem 39 141 28 719 

Koszty sprzedaży (wielkośd ujemna) -572 -407 

Koszty ogólnego zarządu (wielkośd ujemna) -5 033 -4 210 

Koszty sprzedanych usług (wraz z kosztami dotacji) 33 536 24 102 
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Nota  13   

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 
Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

 a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17 0  

 b) rozwiązane rezerwy  82 45 

  - rozwiązanie rezerwy na prawdopodobne koszty 82 0  

 c) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartośd należności 8 30 

 d) pozostałe, w tym: 233 102 

  - przedawnione i odpisane zobowiązania 207 24 

  - pozostała sprzedaż (opłaty za wynajem samochodów służbowych, 
zwrot kosztów szkoleo, sprzedaż usług telekomunikacyjnych) 13 12 

  - rozliczenie umowy leasingu 6 0 

  - otrzymane darowizny 4 16 

  - inne 3 11 

  - przywrócenie wartości środka trwałego - sprzęt okulistyczny 0  28 

  - zwrot kosztów egzekucyjnych  0  10 

  - zwrot z polisy ubezpieczeniowej samochodu 0  1 

Inne przychody operacyjne, razem 340 177 

 

Nota 14   

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 
Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

a) utworzone rezerwy  122 73 

  - rezerwa na  odprawy emerytalne 32 0  

  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 90 60 

  - rezerwa na pozostałe przewidywane koszty  0  13 

b) pozostałe, w tym: 173 210 

  - kary umowne 76 0  

  - darowizny 49 16 

  - przedawnione rozrachunki 16 2 

  - spisanie nadpłaconych zobowiązao 14 0  

  - odszkodowania 8 8 

  - inne 6 9 

  - rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe 4 26 

  - naprawa powypadkowa samochodów 0  1 

  - rozliczenie różnic remanentowych 0  2 

  - rozliczenie nadlimitu z NFZ za lata ubiegłe 0  3 

  - koszty procesowe, sądowe, itp. 0  0 

  - rozliczenie umowy Watkins Grey 0  117 

  - rozliczenie sprzedaży środków trwałych 0  26 

c) utworzone odpisy aktualizacyjne na należności  1 26 

d) wartośd sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0  -422 

e) wartośd kosztów sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0  525 

Pozostałe koszty operacyjne razem 296 412 

 



Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A.  za 2009 rok 

Za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej SWISSMED 

 

Kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej    44 | S t r o n a  
 

Nota 15   

PRZYCHODY FINANSOWE  
Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

a) zysk ze zbycia udziałów ISH Polska Sp. z o.o. 358 0  

b) z tytułu udzielonych pożyczek 3 5 

 - od pozostałych jednostek 3 5 

c) pozostałe odsetki 11 34 

 - od pozostałych jednostek 11 34 

d) dodatnie różnice kursowe 0 0 

 - zrealizowane 0  -1 

 - niezrealizowane 0  1 

e) pozostałe przychody finansowe, w tym: 0 234 

 - wycena otrzymanych pożyczek wg skorygowanej ceny nabycia 
(Magellan S.A.) 0  232 

 - inne 0 2 

Pozostałe przychody finansowe, razem 372 273 

   

różnice kursowe - wykazane per saldo w kosztach finansowych   

 

Nota  16   

KOSZTY FINANSOWE  
Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

a) odsetki od kredytów i pożyczek 124 125 

  - dla jednostek powiązanych, w tym: 77 49 

dla jednostek zależnych 56 7 

dla akcjonariusza 21 42 

  - dla innych jednostek 47 76 

b) pozostałe odsetki 41 34 

 - odsetki od umów leasingowych 28 26 

  - pozostałe 13 8 

c) nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, w 
tym: 11 0 

 - zrealizowane 11 0  

 - niezrealizowane 0 0  

d) pozostałe, w tym: 189 338 

 - rozliczenie wyceny wg skorygowanej ceny nabycia spłaconych 
pożyczek (Magellan S.A.) 113 205 

 - prowizja z tyt. pożyczki otrzymanej od spółki Magellan S.A. 0 116 

 - opłaty za notowanie akcji 9 17 

 - koszty związane z emisją akcji 66 0  

 - inne 1 0 

Koszty finansowe, razem 365 497 
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Nota  17   

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT: 

Za okres od 
1.01.2009 r.              

do 31.12.2009 r. 

Za okres od 
1.01.2008 r.              

do 31.12.2008 r. 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 42 -27 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego 
okresu 0  323 

 - z tytułu różnic w amortyzacji (gr 8) podatkowej i księgowej  -10 158 

Podatek dochodowy odroczony, razem 32 454 

 

Nota 18  

ZYSK (STRATA)  NA JEDNĄ AKCJĘ  2009 2008 

Zysk (strata) netto w tys. zł -941,00 -2 248,00 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 50 621 309 47 594 839 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  -0,02 -0,05 

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

Zysk na jedną akcję zwykłą jest ilorazem wartości zysku netto i średniej ważonej liczby akcji. 

 

NOTA 19 – Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych  

1/ A.II.10 Inne korekty w kwocie: 346 tys. zł, składają się z: 

 Wyceny według skorygowanej ceny nabycia pożyczki 
otrzymanej od Magellan S.A.                                                                                              113 tys. zł 

 Wyceny warrantów subskrypcyjnych                                                                                  231 tys. zł 

 Pozostałe                                                                                                                                        2 tys. zł  
2/ B.I.2.Inne wpływy inwestycyjne w wysokości 538 tys. zł dotyczą: 

   Wpływów z tytułu odsetek od lokat bankowych                                                                         10 tys. zł 

 Wpływów z tytułu spłaty udzielonych  pożyczek      120 tys. zł  

 Wpływów z tytułu sprzedaży udziałów ISH Polska Sp. z o.o.                                                    408 tys. zł                        
3/  B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych w wysokości:         2.830 tys. zł 

dotyczy w całości nabycia rzeczowych aktywów trwałych. 

4/ C.I.1. Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek  w wysokości 1.000 tys. zł dotyczą otrzymanej pożyczki od 

jednostki zależne Swissmed Development Sp. z o.o.   

5/ C.II.1. Spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 500 tys. zł dotyczą spłat pożyczek: 

otrzymanych od Maggelan S.A.  

6/ C.II.3. Spłaty odsetek w wysokości 140 tys. zł dotyczą: 

 spłat odsetek od umów leasingu                                                                                                     28 tys. zł 

 spłat odsetek i prowizji od umów pożyczek otrzymanych od Maggelan S.A.                          90 tys. zł 

 spłat odsetek pozostałych                                                                                                                 22 tys. zł 
3/ Środki pieniężne na 31.12.2009 r. wynoszą  733 tys. zł w tym: 

 lokaty terminowe:                                                                                   690 tys. zł  

 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych                          43 tys. zł 
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II.VI.5. POZOSTAŁE DANE OBJAŚNIAJĄCE 

II.VI.5.1. 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 

 

Zabezpieczenia spłaty umowy pożyczki Magellan S.A. 

W dniu 29 maja 2008 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Magellan S.A. a jednostką 

dominującą Swissmed Centrum Zdrowia S.A., zgodnie z którą udzielono Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A. pożyczki w wysokości 1.000 tys. PLN. Realizacja umowy pożyczki nastąpiła poprzez 

potrącenie kwoty udzielonej pożyczki z kwotą 551 tys. PLN, stanowiącą kwotę główną należnych 

zobowiązao Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wobec Magellan S.A. na dzieo 29 maja 2008 roku z 

tytułu umowy pożyczki z dnia 28 września 2007 roku.  

Z tytułu otrzymanych pożyczek od Magellan S.A., na dzieo 31 grudnia 2009 roku 

zabezpieczeniem spłaty pozostają: weksle własne, przewłaszczenia i zastawy rejestrowe na 

rzeczowym majątku trwałym (grupa 8). 

Łączna kwota niespłaconych pożyczek na 31 grudnia 2009 roku pozostawała w kwocie 232 tys. 

PLN (dane bez uwzględnienia wyceny według zamortyzowanego kosztu). Termin spłaty 

pożyczek, to 31 maja 2010 roku. Oprocentowanie wynosi 9,90% w skali roku.  

Zabezpieczenia i zastawy ustanowione na rzeczowym majątku trwałym i majątku finansowym 
Grupy Kapitałowej Swissmed – umowa kredytowa pomiędzy BRE Bank Hipoteczny S.A z 
siedzibą w Warszawie a Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. na pokrycie części ceny nabycia 
nieruchomości 

BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie udzielił Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. 
umową nr KZ/05/0082 z dnia 11 sierpnia 2005 roku, kredytu w wysokości 6.910.000  (sześd 
milionów dziewiędset dziesięd tysięcy) EURO z przeznaczeniem na pokrycie części ceny nabycia 
nieruchomości. 

Aneksem nr 2 z dnia 28 listopada 2006 roku kredyt uległ przewalutowaniu z EURO na PLN. 

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej – w dniu zawarcia umowy 
oprocentowanie kredytu wynosiło 2,13% (dwa i 13/100 procent) w stosunku rocznym i jest 
powiększone o marżę banku w wysokości 2,5 % (dwa i 50/100 procent).  

Obecnie kredyt oprocentowany jest w wysokości 6,4% (w tym marża banku 2,1%).  

Termin spłaty kredytu został określony na dzieo 28 sierpnia 2022 roku. 

Łączna kwota niespłaconego kredytu na 31 grudnia 2008 roku pozostawała w kwocie 24.130 tys. 
PLN (dane bez uwzględnienia wyceny według skorygowanej ceny nabycia).  

Zabezpieczeniem spłaty kapitału powyższego kredytu oraz odsetek umownych, zwykłych 
i podwyższonych i innych należności banku wynikających z umowy kredytu są: 

hipoteka zwykła łączna w kwocie 25.111 tys. PLN 
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hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 12.555 tys. PLN ustanowione na nabytych 
nieruchomościach. 
Wniosek o wpis powyższych hipotek w działach IV ksiąg wieczystych Kw nr GD1G/00051094/0, 
Kw nr GD1G/00087169/8 i Kw nr GD1G/00087552/0 został złożony przez Swissmed 
Nieruchomości Sp. z o.o. do Sądu Rejonowego Gdaosk-Północ w Gdaosku. 
 
Na majątku Grupy Kapitałowej Swissmed ciążą zastawy i zabezpieczenia ustanowione przez BRE 
Bank Hipoteczny S.A. w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy 
kredytu KZ/05/0082. Podstawą tych zabezpieczeo są: 
 cesja na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej budynku i lokalu użytkowego od ognia i 

innych zdarzeo losowych zawartej w towarzystwie ubezpieczeniowym wystawionej na 
kwotę odpowiednio dla budynku – 29.325 tys. PLN oraz lokalu użytkowego – 1.847 tys. PLN, 
przez ubezpieczyciela zaakceptowanego przez bank,  

 zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej budynku i 
lokalu użytkowego od ognia i innych zdarzeo losowych zawartej w towarzystwie 
ubezpieczeniowym wystawionej na kwotę odpowiednio dla budynku - 29.325 tys. PLN oraz 
lokalu użytkowego 

 – 1.847 tys. PLN, przez ubezpieczyciela zaakceptowanego przez bank, 
 cesja na rzecz banku wierzytelności z tytułu obecnych i przyszłych umów najmu, wraz z cesją 

zabezpieczeo zapłaty czynszu najmu,  
 zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z tytułu obecnych i przyszłych umów 

najmu,  
 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 S.A., 
 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, 
 zastaw rejestrowy na 50% akcji imiennych (serii A – 4.364.000 akcji) Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A. będących w posiadaniu Bruno Hangartnera,  
 oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 

równowartości w złotych kwoty 50.222 tys. PLN, z prawem Banku do wystąpienia o nadanie 
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 28 sierpnia 
2024roku, 

 umowa wsparcia podpisana przez Pana Bruno Hangartnera zawierająca zapewnienie 
środków do kwoty 9.067 tys. PLN, 

 umowa wsparcia podpisana przez udziałowca kredytobiorcy,     
 pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem wpływów z najmu, 
 pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem rezerwy obsługi długu, 
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 pełnomocnictwo dla banku do dysponowania wszystkimi pozostałymi rachunkami 
bankowymi kredytobiorcy,  

 rezerwa obsługi długu utworzona na rachunku rezerwy obsługi długu w wysokości równej  5-
krotności (pięciokrotności) pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, 

 zobowiązanie kredytobiorcy do nie dokonywania bez zgody banku do czasu spłaty kredytu 
następujących czynności: 

 nie wypłacania dywidendy, 
 nie zaciągania zobowiązao związanych nieruchomościami przekraczających zwykłą 

działalnośd Kredytobiorcy, 
 nie udzielania poręczeo, 
 nie angażowania środków w kolejne inwestycje, 
 nie umarzania udziałów, 
 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, 

 oświadczenie Pana Bruno Hangartnera o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z akcji w 
spółce udziałowca kredytobiorcy na podstawie art. 97 Prawa Bankowego. 

 
Umowa wsparcia 

Dnia 18 sierpnia 2005 roku 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. 

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 2008 roku 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. 

 

Umowa udzielenia gwarancja ubezpieczeniowej kontraktowej 

W dniu 29 maja 2009 r. Emitent zawarł umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeo S.A. o 
udzielenie gwarancji należytego wykonania kontraktu realizowanego w ramach projektu 
unijnego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) pn.: „Profesjonalne Szkolenia Zawodowe 
Podnoszące Kwalifikacje Lekarzy i Pielęgniarek”.   

Na mocy w/w umowy wartośd udzielonej gwarancji wynosi 459 tys. PLN. 
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II.VI.6. Transakcje nabycia akcji przez osoby powiązane i chronologia podniesienia 

kapitału 

Transakcje nabycia akcji przez osoby zobowiązane 

Zgodnie z zawiadomieniem złożonym przez P. Romana Walasioskiego, na podstawie zawartej w 

dniu 25 lutego 2009 roku umowy sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w 

Gdaosku, P. Roman Walasioski nabył od spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w 

Bernie 600.000 (sześdset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, za łączną cenę 1 zł (jeden 

złoty). 

Zgodnie z zawiadomieniem złożonym przez P. Annę Litwic, na podstawie zawartej w dniu 25 
lutego 2009 roku umowy sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdaosku, 
P. Anna Litwic nabyła od spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie 400.000 
(czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, za łączną cenę 1 zł (jeden złoty). 
Postanowienia dwóch powyżej opisanych umów sprzedaży akcji weszły w życie z dniem 20 
marca 2009 roku, tj. z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ w Gdaosku VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta.  
W wyniku sprzedaży akcji Emitenta P. Romanowi Walasioskiemu oraz P. Annie Litwic przez 
Akcjonariusza Spółki TF Holding AG, Akcjonariusz ten posiada 2.012.071 (dwa miliony dwanaście 
tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji Emitenta, co stanowi obecnie 3,91% kapitału zakładowego 
Spółki oraz 3,91% ogólnej liczby głosów wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 51.443.834 akcji). 
Liczba głosów wynikająca ze wszystkich posiadanych przez TF Holding AG akcji wynosi 2.012.071. 
 

Podniesienie kapitału zakładowego Emitenta – chronologia wydarzeo 

 20 luty 2009 r. Posiedzenie Zarządu Spółki, który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady 
Nadzorczej z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G dla dotychczasowych 
akcjonariuszy, powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w ramach kapitału docelowego.   
Na mocy § 2 w/w Uchwały, Zarząd postanowił podwyższyd kapitał zakładowy 
Spółki o kwotę 3.848.995,00 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem 
tysięcy dziewiędset dziewięddziesiąt pięd) złotych w drodze emisji 3.848.995 
(słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewiędset 
dziewięddziesiąt pięd) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 
1,00 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). 
Zgodnie z treścią uchwały, objęcie akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji 
prywatnej – złożenia przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonych 
adresatów, w liczbie nie większej niż 100. Przyjęcie oferty nastąpi na piśmie pod 
rygorem nieważności nie później niż do dnia 27 lutego 2009 roku. Akcje serii G 
będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku, tj. za rok 
obrotowy 2008. Zgodnie z § 5 Uchwały, Zarząd postanowił wyłączyd w całości 
prawo obecnych Akcjonariuszy Spółki do poboru akcji serii G. Na ustalenie ceny 
emisyjnej akcji nowej serii oraz wyłączenie prawa poboru zgodę wyraziła Rada 
Nadzorcza Emitenta w formie uchwały z dnia 18 lutego 2009 roku.  
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Wszystkie akcje nowej emisji mają zostad zaoferowane w drodze subskrypcji 
prywatnej dwóm wierzycielom spółki, tj. TF Holding AG w Szwajcarii oraz P. 
Brunowi Hangartner, przy czym mają one zostad pokryte w drodze umownego 
potrącenia wzajemnych, wymagalnych wierzytelności pieniężnych, powstałych 
odpowiednio z tytułu (1) „zwrotnych dopłat do kapitału” udzielonych Spółce w 
latach 1997 i 2001, które prezentowane były dotychczas w sprawozdaniach 
finansowych Spółki w kapitałach własnych pasywów bilansu, pod pozycją 1.2. 
„dopłaty akcjonariusz/wspólników” oraz (2) umowy pożyczki z dn. 04.09.2006 r.  

2. 24.02.2009 r.  Zawarcie dwóch umów objęcia akcji serii G. Pierwsza umowa zawarta została z 
dotychczasowym akcjonariuszem Spółki, P. Bruno Hangartnerem, natomiast 
druga umowa z TF Holding AG spółką akcyjną prawa szwajcarskiego z siedzibą w 
Bernie, Szwajcaria. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w ramach prowadzonej 
przez Emitenta, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 lutego 2009 roku w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 
docelowego.  
Na podstawie umowy objęcia akcji, P. Bruno Hangartner objął 836.924 (osiemset 
trzydzieści sześd tysięcy dziewiędset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na 
okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą 
akcję. Akcje objęte zostały wkładem pieniężnym w wysokości 836.924,00 zł 
(osiemset trzydzieści sześd tysięcy dziewiędset dwadzieścia cztery złote) w drodze 
umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych na podstawie 
umowy zawartej w dniu 24 lutego 2009 roku. Zgodnie z w/w umową P. Bruno 
Hangartner wyraził wolę dokonania opłacenia zapisu na 836.924 sztuk akcji serii 
G w kwocie 836.924,00 zł w drodze wzajemnego potrącenia swoich bezspornych i 
wymagalnych wierzytelności pieniężnych wobec Spółki, a wynikających z umowy 
pożyczki z dnia 4 września 2006 roku, z wierzytelnością Spółki względem niego z 
tytułu opłacenia zapisu na akcje serii G. Strony ustaliły, iż wzajemne potrącenie 
wierzytelności zostanie dokonane z chwilą przydziału akcji serii G.  
Na podstawie umowy objęcia akcji, TF Holding AG z siedzibą w Bernie objęła 
3.012.071 (trzy miliony dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą 
akcję. Akcje objęte zostały wkładem pieniężnym w wysokości 3.012.071,00 zł 
(trzy miliony dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych) w drodze 
umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Zgodnie z 
zawartą w dniu 24 lutego 2009 roku umową wzajemnego potrącenia 
wierzytelności, TF Holding AG wyraziła wolę dokonania opłacenia zapisu na 
3.012.071 sztuk akcji serii G w kwocie 3.012.071,00 zł w drodze wzajemnego 
potrącenia swoich bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych wobec 
Spółki, powstałych z tytułu "zwrotnych dopłat do kapitału" udzielonych Spółce w 
latach 1997 i 2001, które prezentowane były dotychczas w sprawozdaniach 
finansowych Spółki w kapitałach własnych pasywów bilansu, pod pozycją 1.2. 
"dopłaty akcjonariuszy/wspólników" z wierzytelnością Spółki względem TF 
Holding AG z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii G. Strony ustaliły, iż wzajemne 
potrącenie wierzytelności zostanie dokonane z chwilą przydziału akcji serii G.  
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3. 20.03.2009 r. Nabycie przez Głównego Akcjonariusza Emitenta P. Brunona Hangartner 836.924 
(ośmiuset trzydziestu sześciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu czterech) akcji 
zwykłych na okaziciela serii G Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po cenie 1 zł za 
każdą akcję. 
Nabycie przez Akcjonariusza Emitenta - spółki prawa szwajcarskiego TF Holding 
AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria 3.012.071 (trzy miliony dwanaście tysięcy 
siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 
W dniu w dniu 23 marca 2009 roku doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu 
Rejonowego Gdaosk-Północ w Gdaosku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 20 marca 2009 roku, w przedmiocie rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  
Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 47.594.839,00 zł do kwoty 
51.443.834,00 zł, to jest o kwotę 3.848.995,00 zł w wyniku emisji 3.848.995 akcji 
zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda.  
W wyniku rejestracji, kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 51.443.834 akcji o 
wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:  
8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A,  
3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  
1.530.262 akcji zwykłych na okaziciela serii C,  
758.587 akcji zwykłych na okaziciela serii D,  
19.426.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F,  
3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 
Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu 
podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 51.443.834. 
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego: 
Główny Akcjonariusz Spółki P. Bruno Hangartner posiada 24.901.305 
(dwadzieścia cztery miliony dziewiędset jeden tysięcy trzysta pięd) akcji Emitenta, 
co stanowi 48,40% kapitału zakładowego Spółki oraz 48,40% ogólnej liczby 
głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 
51.443.834 akcji). Liczba głosów wynikających ze wszystkich posiadanych przez P. 
Bruno Hangartnera akcji wynosi 24.901.305.  
Akcjonariusz Spółki – spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w 
Bernie, Szwajcaria posiada 3.012.071 (trzy miliony dwanaście tysięcy 
siedemdziesiąt jeden) akcji Emitenta, co stanowi obecnie 5,86% kapitału 
zakładowego Spółki oraz 5,86% ogólnej liczby głosów wyemitowanych przez 
Spółkę akcji (tj. 51.443.834 akcji). Liczba głosów wynikająca ze wszystkich 
posiadanych przez TF Holding AG akcji wynosi 3.012.071. 
Akcjonariusz Spółki – spółka prawa szwajcarskiego Theo Frey East AG z siedzibą w 
Bernie, Szwajcaria posiada 4.874.226 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt 
cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześd) akcji Emitenta, co stanowi obecnie 
9,47% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,47% ogólnej liczby głosów 
wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 51.443.834 akcji). Liczba głosów 
wynikająca ze wszystkich posiadanych przez Theo Frey East AG akcji wynosi 
4.874.226. 

4. 28.04.2009 r. Rejestracja 3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (Uchwała 
nr 152/09 z 28.04.2009 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) 

5. 28.05.2009 r. Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G – Uchwała nr 239/2009 z 
28.05.2009 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 



Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum 

Zdrowia S.A.  za 2009 rok 

Za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej SWISSMED 

 

Kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej    52 | S t r o n a  
 

II.VI.7. INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (DANE W PEŁNYCH ZŁ)  

Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych (dane w PLN): 

Należności od jednostek powiązanych:  

 23 622,97 zł    z tytułu należności handlowych od Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.  

 28 385,81 zł    z tytułu należności handlowych od Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.  

 1 649,44 zł    z tytułu należności handlowych od Swissmed Development Sp. z o.o.  

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:  

 1 087 124,67 zł    z tytułu zobowiązao handlowych wobec Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. 

 1 170 019,84 zł  z tytułu pożyczek otrzymanych od Swissmed Development Sp. z o.o. 

(szczegóły dotyczące pożyczek omówiono poniżej)    

 115 330,64 zł  z tytułu zobowiązao handlowych wobec Swissmed Prywatny Serwis Medyczny 

S.A. 

Umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi 

W dniu 4 marca 2008 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy  jednostką dominującą 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a jednostką zależną Swissmed Development Sp. z o.o., zgodnie 

z którą udzielono Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pożyczki w wysokości 117 tys. PLN. Łączna 

kwota niespłaconej pożyczki na 31 grudnia 2009 roku pozostawała w kwocie 123 tys. PLN (kwota 

główna: 107 tys. PLN + naliczone odsetki: 16 tys. PLN). Termin spłaty pożyczki, to 31 maj 2010 

roku. Oprocentowanie wynosi 7,89% w skali roku.  

W dniu 13 lipca 2009 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy  jednostką dominującą 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a jednostką zależną Swissmed Development Sp. z o.o., zgodnie 

z którą udzielono Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pożyczki w wysokości 1.000 tys. PLN. Łączna 

kwota niespłaconej pożyczki na 31 grudnia 2009 roku pozostawała w kwocie  1.047 tys. PLN 

(kwota główna: 1.000 tys. PLN + naliczone odsetki: 47 tys. PLN). Zgodnie z umową 

oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku. Spłata pożyczki ma nastąpid 31 grudnia 

2010r.  

II.VI.8. Informacja o zawartych przez Emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie  

Wszystkie umowy zawarte przez Emitenta zostały uwzględnione w bilansie na dzieo 31.12.2009r. 

II.VI.9. ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ EMITENTA NA INNYCH WARUNKACH 

NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI 

Nie wystąpiły transakcje ze stronami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowych. 
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II.VI.10. ŚWIADCZENIA DLA KLUCZOWEGO PERSONELU  

Wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta 

Pan Roman Walasioski otrzymuje wynagrodzenie wynikające z zawartej ze Spółką umowy o 

pracę.  

Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie Zarządu z tytułu umów o pracę / 
w tys. zł/ 

2009 2008 

1. Roman Walasioski – Prezes Zarządu 436,6 360,4 

      Źródło: Emitent 

    Świadczenia na rzecz  członków Zarządu Emitenta – program motywacyjny 

Imię i nazwisko 

Przyznane warranty subskrypcyjne serii A -–transza I  
wyceniona przez aktuariusza 

2009   

Roman Walasioski – Prezes Zarządu 94.400 sztuk - wycena   28 tys.  PLN  

  Źródło: Emitent 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emitenta 

Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej z tytułu 
pełnionej funkcji / w tys. zł/ 

2009 2008  

1. Bruno Hangartner 12 12 

2. Gruca Zbigniew 12 12 

3. Barbara Ratnicka-Kiczka 12 6 

4. Paweł Sobkiewicz 12 12 

5. Waldemar Gębuś - 6 

6. Mariusz Jagodzioski 12 12  

        Źródło: Emitent 

Świadczenia na rzecz  członków Rady Nadzorczej Emitenta- program motywacyjny 

Lp. Imię i nazwisko 

Przyznane warranty subskrypcyjne serii A -
transza I wyceniona przez aktuariusza 

2009 – liczba warrantów   

1. Bruno Hangartner 30.880 sztuk – wycena 9 tys. PLN   

2. Gruca Zbigniew 30.880 sztuk – wycena 9 tys. PLN   

3. Barbara Ratnicka-Kiczka 30.880 sztuk – wycena 9 tys. PLN   

4. Paweł Sobkiewicz 30.880 sztuk – wycena 9 tys. PLN   

5. Waldemar Gębuś -  

6. Mariusz Jagodzioski 30.880 sztuk – wycena 9 264 PLN   

        Źródło: Emitent 
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Wynagrodzenia osób zarządzających wyższego szczebla 

Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie  z tytułu umów cywilno-
prawnych / w tys. zł/ 

2009  2008  

1. Roman Walasioski  55,9 0 

2. Gruca Zbigniew 71,0 36 

3. Anna Litwic 51,4 0 

       Źródło: Emitent 

Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla 

Lp. Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie osób zarządzających wyższego 
szczebla z tytułu pełnionych funkcji / w tys. zł/ 

2009 2008  

1. Włodzimierz Piankowski - 48 

      Źródło: Emitent 

Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla 

Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie osób zarządzających 
wyższego szczebla z tytułu umów 

cywilno-prawnych /w tys. zł/ 

2009  2008  

1. Arkadiusz Kwiecioski - 7,2 

      Źródło: Emitent 

Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla 

Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie osób zarządzających wyższego 
szczebla z tytułu umów o pracę / w tys. zł / 

2009  2008  

1. Włodzimierz Piankowski 325,2 101,3 

2. Arkadiusz Kwiecioski - 120 

3. Anna Litwic 191,1  

       Źródło: Emitent 

Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla 

Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie osób zarządzających wyższego 
szczebla z tytułu umowy o współpracy / w tys. zł 

/ 

2009 2008 

1. Włodzimierz Piankowski 37 194 

Źródło: Emitent 

Wynagrodzenia członków Zarządu w jednostkach powiązanych 

Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie Zarządu z tytułu pełnionych 
funkcji / w tys. zł / 

2009 2008 

1. Roman Walasioski – Prezes Zarządu Swissmed PSM 89,4 55,7 
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Lp. Imię i nazwisko 

Wynagrodzenie Zarządu z tytułu pełnionych 
funkcji / w tys. zł / 

2009 2008 

S.A. 

2. 
Roman Walasioski – Prezes Zarządu Swissmed 
Nieruchomości Sp. z o.o.  18,0 18 

3. 
Roman Walasioski – Prezes Zarządu Swissmed 
Development Sp. z o.o.  60,0 60 

      Źródło: Emitent 

Świadczenia na rzecz  osób zarządzających wyższego szczebla – program motywacyjny 

Lp. Imię i nazwisko 

Przyznane warranty subskrypcyjne serii A -
transza I wyceniona przez aktuariusza 

2009   

1. Anna Litwic 60.000 sztuk – wycena 18 tys. PLN  

 Włodzimierz Piankowski 50.000 sztuk- wycena 15 tys. PLN  

Źródło: Emitent 

II.VII. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 

BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

 

Kontrakt z NFZ na rok 2010  

Dnia 08 lutego 2010 r. Emitentowi zostały doręczone następujące umowy zawarte z Narodowym 

Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku:  

umowa nr 11/000102/AOS/08/10 o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej - ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna z dnia 29 stycznia 2010 r. Na mocy postanowieo § 4 ust. 1 w/w umowy 

wartośd zakontraktowanych świadczeo w okresie rozliczeniowym od dnia 01 stycznia 2010 r. do 

dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 550.444,40 zł (piędset pięddziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści 

cztery złote 40/100). 

umowa nr 11/000102/ASDK/08/10 – o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej - ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) z dnia 29 

stycznia 2010 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy wartośd zakontraktowanych świadczeo w 

okresie rozliczeniowym od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 

745.091,70 zł (siedemset czterdzieści pięd tysięcy dziewięddziesiąt jeden złotych 70/100 ). 

umowa nr 11/000102/SZP/09/10 – o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne 

z dnia 29 stycznia 2010 r. Na mocy postanowieo § 4 ust. 1 w/w umowy wartośd 

zakontraktowanych świadczeo w okresie rozliczeniowym od dnia od dnia 01 stycznia 2010 r. do 

dnia 31 grudnia 2010 r. wynosi 23.219.695,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście 

dziewiętnaście tysięcy sześdset dziewięddziesiąt pięd złotych 00/100).  
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W związku z powyższym łączna wartośd wszystkich zawartych dotychczas przez Emitenta umów 

o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi łącznie 24.515.231,10 zł 

(dwadzieścia cztery miliony piędset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 10/100). 

Łączna wartośd zawartych umów o udzielenie świadczeo opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 

wyniosła 25.472.663,49 zł. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i emisja warrantów subskrypcyjnych. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 
29.01.2010 r. podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączeniu 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Na mocy powyższej uchwały Walne 
Zgromadzenie postanowiło warunkowo podwyższyd kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 
9.000.000,00 zł w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda w liczbie nie większej niż 9.000.000. Cena emisyjna akcji serii I oznaczona została na 1,86 zł 
za jedną akcję. Akcje serii I mogą byd obejmowane za wkłady pieniężne. Dopuszcza się opłacenie 
akcji w drodze potrącenia umownego dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 k.s.h. Objęcie akcji serii I 
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpid 
później niż do dnia 31 stycznia 2011 r.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło również wyemitowad łącznie 9.000.000 
(słownie: dziewięd milionów) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do 
objęcia łącznie 9.000.000 (słownie: dziewięd milionów) akcji Spółki, na okaziciela, serii I, 
o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 stycznia 2010 r. Warranty 
subskrypcyjne obejmowane będą nieodpłatnie. Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do 
objęcia jednej akcji serii I. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może 
nastąpid później niż do dnia 01 stycznia 2011 r. Warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane 
zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 
emisję akcji serii I oraz zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 30 dni licząc od dnia 
podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu 
warrantów subskrypcyjnych powinno zostad złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty 
ich nabycia przez Spółkę.  

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

W dniu 26 lutego 2010 roku Emitentowi zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego 

Gdaosk-Północ w Gdaosku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 16 

lutego 2010 roku, w przedmiocie rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki. Na mocy w/w postanowienia z dniem 16 lutego 2010 r. do rejestru wpisana została 

wartośd nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 

11.572.000,00 zł. Zarejestrowana wysokośd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

wynika z: (1) podjętej w dniu 22 maja 2009 roku przez ZWZA Spółki uchwały w sprawie 

wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, zgodnie z którą kapitał zakładowy został 

warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.572.000,00 zł w drodze emisji akcji na 
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okaziciela serii H, (2) podjętej w dniu 29 stycznia 2010 roku przez NWZA Spółki uchwały 

podwyższającej warunkowo wartośd nominalną kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 

9.000.000,00 zł w drodze emisji akcji na okaziciela serii I. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H 

są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały 

opisanej w w/w pkt (1), natomiast uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze 

warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały wskazanej w w/w pkt (2).  

II.VIII. WYNAGRODZENIE DLA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAO FINANSOWYCH Z TYTUŁU BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, 

USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO, INNYCH USŁUG POŚWIADCZAJĄCYCH ORAZ 

POZOSTAŁYCH USŁUG NALEŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 

 

Wynagrodzenie za badanie łącznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki 
dominującej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres  od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 
r., zgodnie z umową wynosi: 28.000,00 PLN plus podatek VAT. 

W dniu 1 czerwca 2009 r. została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdao finansowych na usługi doradztwa podatkowego świadczone dla Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. 

Wynagrodzenie za ww. usługi określono w formie ryczałtu, w wysokości 500,00 PLN  netto 
miesięcznie.  

II.IX. WSKAZANIE POSTĘPOWAO TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM 

DLA POSTĘPOWANIA ARBITROWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z 

UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO 

ZOBOWIĄZAO LUB WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, 

KTÓREGO WARTOŚD STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA 

 

Brak postępowao toczących się przed sądem, których wartośd stanowi co najmniej 10% 

kapitałów własnych Emitenta. 

 

Gdaosk, dnia 30.04.2010 r. 
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 

 

III.I. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO 

FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU 

FINANSOWYM. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEO, W TYM O NIETYPOWYM 

CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚD 

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. OMÓWIENIE PERSPEKTYW 

ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W NAJBLIŻSZYM ROKU 

OBROTOWYM 

(§ 91 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia) 

Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych 
Na koniec 2009r. przychody wyniosły 38.181 tys. PLN a koszty działalności operacyjnej zamknęły 
się na poziomie 39.141 tys. PLN. W stosunku do roku 2008r. dynamika wzrostu wyniosła 
odpowiednio 139,4% i 136,3%. Pozwoliło to na wypracowanie zysku brutto na sprzedaży o 41,5% 
wyższego niż w 2008r. 

Głównym źródłem przychodów był realizowany kontrakt z NFZ, który stanowił 66,7% całości 
sprzedaży. Dynamika wzrostu przychodów od tego płatnika wyniosła 154,6%, co jest związane z 
rozpoczęciem świadczenia usług kardiochirurgicznych w ramach lecznictwa zamkniętego. 

przychody: 2008 2009 dynamika udział
NFZ 16 485 25 480 154,6% 66,7%
pacjent prywatny 10 560 11 409 108,0% 29,9%
przychody medyczne 27 045 36 889 136,4% 96,6%
pozostałe przychody 341 363 106,5% 1,0%
dotacje 929 2,4%
RAZEM 27 386 38 181 139,4% 100,0%  

Po stronie kosztów, dynamika powyżej średniej została zanotowana w kategoriach kosztów 
materiałów i energii (wzrost o 68,8%) oraz pozostałych kosztów rodzajowych (wzrost o 84,9%). 
Wzrost kosztów materiałowych również związany jest z rozpoczęciem świadczeo usług 
kardiochirurgicznych, natomiast pozostałe koszty rodzajowe to głównie koszty projektu szkoleo 
medycznych - finansowany z uzyskanych dotacji oraz reklamy i reprezentacji. 

koszty: 2008 2009 dynamika udział
amortyzacja 2 183 2 303 105,5% 5,9%
materiały i energia 4 818 8 135 168,8% 20,8%
usługi obce 13 721 18 651 135,9% 47,7%
podatki i opłaty 585 271 46,3% 0,7%
wynagrodzenia 6 659 8 387 125,9% 21,4%
inne 754 1 394 184,9% 3,6%
RAZEM 28 720 39 141 136,3% 100,0%  
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Opis czynników i zdarzeo, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na działalnośd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
Na ostateczny wynik finansowy miały dodatkowo wpływ zdarzenia o nietypowym charakterze: 

. przychody koszty
rozwiązane rezerwy na urlopy 248
przedawnione i odpisane zobowiązania 207
zysk ze zbycia udziałów w ISH 357

utworzone rezerwy na urlopy 241
wycena warrantów pracowniczych 232
pozostałe koszty operacyjne 173  

Tym samym ostateczny wynik finansowy zamknął się stratą na poziomie 940 tys. PLN co w 
porównaniu z rokiem 2008 oznacza poprawę o 1.308 tys. PLN. 

Analiza głównych wskaźników ekonomicznych ukazuje poprawę pozycji finansowej Spółki. 

wskaźnik: 2009 2008

(kapitał własny + zob. długoterminowe) / aktywów trwałych 0,82 0,85

zobowiązania ogółem / kapitałów własnych 0,25 0,39

ogólnego zadłużenia 0,20 0,28

wskaźnik płynności I stopnia 0,77 0,50

wskaźnik płynności II stopnia 0,69 0,45

rotacja zapasów w dniach 4,62 5,79

rotacja należności w dniach 28,89 48,40  

Poprawie uległa efektywnośd działania mierzona wartością wskaźników rotacji zapasów i 
należności, zmniejszeniu uległo saldo zobowiązao w stosunku do wielkości aktywów jak i 
również poprawie uległa struktura finansowania majątku. 

Perspektywy rozwoju działalności emitenta w 2010r. 
W zamyśle Zarządu Spółki rok 2010 będzie stał pod znakiem intensyfikacji działao mających na 
celu zwiększenie efektywności działania Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Kierownictwo Spółki 
większą wagę będzie przywiązywad do poprawy rentowności operacyjnej niż wzrostu 
przychodów. Podejmowane działania będą głównie obejmowad optymalizację kosztów 
działalności, przegląd poszczególnych procedur medycznych pod kątem ich rentowności oraz 
dalsze zwiększanie potencjału wytwórczego (wzrost liczby łóżek szpitalnych). 

Działania te powinny przyczynid się do poprawy wyników finansowych oraz przygotowad 
organizacyjnie jednostkę do rozpoczęcia świadczenia usług medycznych w nowym obiekcie 
szpitalnym – planowane uruchomienie II połowa 2011r. 
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III.II. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEO, Z OKREŚLENIEM W 

JAKI SPOSÓB EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY 

(§ 91 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia) 
 

Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów 

Znaczna większośd usług medycznych świadczonych przez Emitenta jest świadczona w ramach 
kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W tej sytuacji – z uwagi na 
obowiązujący w Polsce system finansowania usług służby zdrowia – znajdują się wszystkie 
funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwa w branży służby zdrowia, oferujące usługi finansowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie obowiązujących przepisów o  świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem znaczna częśd usług 
przedsiębiorstw służby zdrowia, w tym także Podmiotu jest kontraktowana przez paostwowego 
monopolistę. Powoduje to realizację restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług 
medycznych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz kierowania się przy wyborze 
świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niekorzystnymi – z punktu widzenia 
Podmiotu – kryteriami - na przykład niską ceną usługi, a nie jej jakością. 

 

Ryzyko zależności od kluczowego personelu 

Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu zarządzająco – 
administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach. Podmiot musi także utrzymad personel 
medyczny o wysokich kwalifikacjach.  Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy 
personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej 
Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich 
kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. 

 

Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji dominującej 

W chwili obecnej P. Bruno Hangartner posiada – jako osoba fizyczna i pośrednio przez Theo Frey 
East AG – w sumie 61,78%  akcji  Emitenta, dających prawo do wykonywania 61,78%  głosów na 
WZ. Posiadane akcje Emitenta Pan Bruno Hangartner traktuje jako inwestycję długoterminową i 
nie nosi się z zamiarem ich zbycia. W przekonaniu Zarządu posiadanie przez Pana Bruno 
Hangartnera pozycji dominującej nie stanowi czynnika ryzyka, lecz w świetle dotychczasowych 
doświadczeo należy do pozytywnych aspektów działalności Emitenta.  

 

Ryzyko zmiany przepisów prawa 

Ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków 
publicznych nie jest obecnie duże. System finansowania usług medycznych ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia po latach wdrażania osiągnął pewne stadium rozwoju, które 
wydaje się byd akceptowane zarówno przez usługodawców jak i usługobiorców.  

Mimo to Spółka zwraca uwagę na ryzyko zmian w systemie, zwłaszcza że jest do obszar chętnie 
wykorzystywany przez polityków do wprowadzania – typowych dla ich działalności – 
nieprzewidywalnych i nieracjonalnych zmian. 

  

Ryzyko konkurencji 

Spółka działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o:  
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 kontrakty z NFZ;  

 umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne;  

 umowy z zagranicznymi organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych;  

 bezpośrednio o pacjentów, krajowych i zagranicznych. 

Dodatkowym obszarem konkurencji – w obszarze działalności Operatora Infrastruktury 
Medycznej – jest  konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich 
kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczącym usługi 
medyczne przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury medycznej. Tutaj konkurentami są 
wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych – głównie prywatne 
przychodnie i spółdzielnie lekarskie. 

Ryzyko stopy procentowej 

Ze względu na znaczne zadłużenie długoterminowe, z tytułu zaciągniętego kredytu 
hipotecznego, Grupa jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych. Wzrost stóp 
procentowych znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście obciążeo odsetkowych związanych z 
zaciągniętymi zobowiązaniami kredytowymi. 

III.III. WSKAZANIE POSTĘPOWAO TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, 

ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB 

ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
(§ 91 ust. 5 pkt 5 rozporządzenia) 

 

Brak postępowao toczących się przed sądem, których wartośd stanowi co najmniej 10% 
kapitałów własnych Emitenta. 

III.IV. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB 

USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM 

ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG  

W SPRZEDAŻY EMITENTA OGÓŁEM 
(§ 91 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia) 

 

przychody: 2008 2009 dynamika udział

lecznictwo otwarte 119,3% 28,6%

liczba procedur 97,3%

lecznictwo zamknięte 144,7% 71,4%

liczba procedur 123,6%

przychody z usług medycznych 136,4%

8 842 10 549

93 042 90 519

18 203 26 340

4 421 5 465

27 045 36 889
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III.V. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA 

RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ INFORMACJE o ŹRÓDŁACH 

ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z 

OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I 

DOSTAWCÓW 
(§ 91 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia) 

 

Działalnośd SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. skoncentrowana jest w północnej części Polski na 
terenie województwa pomorskiego.   
Do największych odbiorców świadczonych przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. usług należy 
NFZ,  oraz pacjent prywatny.  

Działalnośd Spółki nie jest uzależniona od jednego llub większej liczby dostawców. Żaden z 
dostawców nie ma pozycji dominującej.  

III.VI. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA 

DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH 

ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI), 

UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI 

(§ 91 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia) 
 

Ostateczne rozliczenie kontraktu z NFZ za 2008 rok  

Dnia 16 lutego 2009 r. zawarty został z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem 
Wojewódzkim w Gdaosku aneks nr 1/2009 z dnia 16.02.2009 r. do umowy nr 
11/000102/ASDK/08 o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej - ambulatoryjne świadczenia 
specjalistyczne (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), obejmujący okres 
rozliczeniowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Na mocy postanowieo niniejszego aneksu 
wartośd zakontraktowanych świadczeo w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. 
wynosi 1.588.386,20zł (jeden milion piędset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 
sześd złotych dwadzieścia groszy), tj. uległa zwiększeniu o kwotę 23.907,50zł (dwadzieścia trzy 
tysiące dziewiędset siedem złotych 50/100).  

Dnia 16 lutego 2009 roku zawarta została z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim 
Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku ugoda, dotycząca rozliczenia kosztów świadczeo opieki 
zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w tym świadczeo objętych umową o udzielanie 

przychody: 2008 2009 dynamika udział

NFZ 154,6% 66,7%

pacjent prywatny 108,0% 29,9%

przychody medyczne 136,4% 96,6%

pozostałe przychody 341 363 106,5% 1,0%

dotacje 929 2,4%

RAZEM 139,4% 100,0%

16 485 25 480

10 560 11 409

27 045 36 889

27 386 38 181



Sprawozdanie z działalności Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  za 2009 rok 

Za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej SWISSMED 

 

Kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej    63 | S t r o n a  
 

świadczeo opieki zdrowotnej o numerze 11/000102/SZP/2005/8, zmienionym następnie na 
numer 11/000102/SZP/2008. Na mocy postanowieo w/w ugody, strony postanowiły dokonad 
ostatecznego rozliczenia wykonania umowy nr 11/000102/SZP/2008 w okresie od 01.01.2008 r. 
do 31.12.2008 r. i ustalid dodatkowe wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji świadczeo opieki 
zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne we wskazanym okresie na kwotę 647.905,48 zł (sześdset 
czterdzieści siedem tysięcy dziewiędset pięd złotych czterdzieści osiem groszy). 

Powyższa ugoda została zawarta z powodu wykonanych przez Emitenta w roku 2008 tzw. 
nadlimitów, tj. świadczeo opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne zrealizowanych ponad 
zakontraktowane w przedmiotowej umowie kwoty. 

Dnia 16 lutego 2009 roku zawarty został z POW NFZ Aneks nr 1/2009 do umowy nr 
11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna, obejmujący okres rozliczeniowy od 01 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 
Na mocy postanowieo niniejszego aneksu wartośd zakontraktowanych świadczeo w w/w okresie 
uległa zmniejszeniu o 206.245,61 zł (dwieście sześd tysięcy dwieście czterdzieści pięd złotych 
sześddziesiąt jeden groszy).  

W związku z powyższym łączna wartośd zawartych umów o udzielanie świadczeo opieki 
zdrowotnej z NFZ na rok 2008 wyniosła 17.377.687,12 zł (siedemnaście milionów trzysta 
siedemdziesiąt siedem tysięcy sześdset osiemdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy). 

Zawarcie kontraktu z NFZ na rok 2009  

 Dnia 21 stycznia 2009 r. zawarta została z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim 
Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku umowa nr 11/000102/SZP/09 o udzielanie 
świadczeo opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy 
wartośd zakontraktowanych świadczeo w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 
31.12.2009 r. wynosi 23.114.080,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto czternaście 
tysięcy osiemdziesiąt złotych). Dla porównania Zarząd wskazuje, iż łączna wartośd 
umowy o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartej na 2008 
rok, wyniosła 13.004.890,70 zł (trzynaście milionów cztery tysiące osiemset 
dziewięddziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy). 

 Dnia 23 stycznia 2009 r. zawarta została z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim 
Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku umowa nr 11/000102/ASDK/08/9 – o udzielanie 
świadczeo opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne 
świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy wartośd 
zakontraktowanych świadczeo w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.06.2009 r. 
wynosi 771.354,10 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięddziesiąt cztery 
złote dziesięd groszy).  

 Dnia 2 lutego 2009 r. zawarta została z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim 
Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku umowa nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie 
świadczeo opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Na mocy 
postanowieo z § 4 ust. 1 w/w umowy wartośd zakontraktowanych świadczeo na okres 
od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r. wynosi 799.643,50 zł (siedemset 
dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset czterdzieści trzy złote pięddziesiąt groszy).  
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 Dnia 9 lutego 2009 r. zawarte zostały z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim 
Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku następujące umowy o udzielanie świadczeo opieki 
zdrowotnej na rok 2009, obejmujące okres rozliczeniowy od dn. 01.01.2009 r. do dn. 
31.12.2009 r. 

1) Umowa nr 11/000102/POZ/08/9 o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej w 
podstawowej opiece zdrowotnej, określająca wartośd zakontraktowanych 
świadczeo na kwotę 439.824,48zł (czterysta trzydzieści dziewięd tysięcy 
osiemset dwadzieścia cztery złotych 48/100).  

2) Umowa nr 11/000102/POZ-NT/08/9 o udzielanie świadczeo w podstawowej 
opiece zdrowotnej (świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, 
nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i 
pielęgniarskiej w POZ oraz transportu sanitarnego w POZ), określająca wartośd 
zakontraktowanych świadczeo na kwotę 15.500,04zł (piętnaście tysięcy piędset 
złotych 04/100). 

3) Umowa nr 11/000102/POZ-P/08/9 o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej w 
podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, 
położnej POZ, pielęgniarki szkolnej), określająca wartośd zakontraktowanych 
świadczeo na kwotę 75.733,03zł (siedemdziesiąt pięd tysięcy siedemset 
trzydzieści trzy tysiące 03/100).  

 Dnia 16 kwietnia 2009 roku zawarty został z Narodowym Funduszem Zdrowia - 
Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku Aneks nr 7/2009 do umowy nr 
11/000102/SZP/02 o udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, 
obejmujący okres rozliczeniowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 
roku. Na mocy postanowieo niniejszego aneksu wartośd zakontraktowanych świadczeo 
w w/w okresie uległa zmniejszeniu o 1.147.500,00 zł (jeden milion sto czterdzieści 
tysięcy piędset złotych). Zmniejszenie wartości zakontraktowanych świadczeo nastąpiło 
proporcjonalnie do wartości całego kontraktu z NFZ z zakresu kardiochirurgii - 
hospitalizacji i jest związane z rozpoczęciem świadczenia przez Emitenta usług 
medycznych z tego zakresu począwszy od miesiąca marca 2009 r.  
 
W dniu 21 lipca 2009 roku doręczono Emitentowi dwa  aneksy zawarte z Narodowym 
Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku, tj.:  

1) Aneks nr 3/2009 do umowy nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeo opieki 
zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obejmujący okres rozliczeniowy od dnia 
01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Na mocy postanowieo niniejszego aneksu wartośd 
zakontraktowanych świadczeo na rok 2009 uległa zwiększeniu o kwotę 775.617,00 zł,  

2) Aneks nr 2/2009 do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o udzielanie świadczeo opieki 
zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia 
diagnostyczne kosztochłonne), obejmujący okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do 
dnia 31.12.2009 r. Na mocy postanowieo niniejszego aneksu wartośd zakontraktowanych 
świadczeo na rok 2009 uległa zwiększeniu o kwotę 898.987,30 zł. 

 
W czwartym kwartalne 2009 roku Emitent zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia - 
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Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdaosku, następujące aneksy do umów o udzielanie 
świadczeo opieki zdrowotnej: 

1. aneks nr 5/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o 
udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
(ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), obejmujący okres 
rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Na mocy postanowieo 
niniejszego aneksu wartośd zakontraktowanych świadczeo na rok 2009 uległa 
zwiększeniu o kwotę 51.205,80 zł;  

2. aneks nr 3/2009 do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o udzielanie świadczeo opieki 
zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia 
diagnostyczne kosztochłonne), zawierający ostateczne rozliczenie wykonywania umowy 
w okresie rozliczeniowym od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Na mocy postanowieo 
niniejszego aneksu wartośd zakontraktowanych świadczeo za okres od 01.01.2009 r. do 
30.06.2009 r. uległa zwiększeniu o kwotę 4.748,60 zł  

3. aneks nr 5/2009 do umowy nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeo opieki 
zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obejmujący okres rozliczeniowy od 
dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.06.2009 r. Na mocy postanowieo niniejszego aneksu 
wartośd zakontraktowanych świadczeo za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. uległa 
zmniejszeniu o kwotę 207.597,20 zł.  

 
W związku z powyższym łączna wartośd zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeo 
opieki zdrowotnej z NFZ na dzieo 31.12.2009 r. wyniosła 25.575.057,39 zł. 

Zawarcie umowy pożyczki z jednostką zależną 

W dniu 13 lipca 2009 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy  jednostką dominującą 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a jednostką zależną Swissmed Development Sp. z o.o., zgodnie 
z którą udzielono Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pożyczki w wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie 
z umową oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku. Spłata pożyczki ma nastąpid 31 
grudnia 2009 r.  

Sprzedaż przez Emitenta udziałów ISH Polska Sp. z o.o. 

Dnia 23 lipca 2009 roku, pomiędzy Emitentem a spółką prawa węgierskiego Zene-ház Online Ltd. 
z siedzibą w Budapeszcie („Nabywca") zawarta została umowa sprzedaży udziałów ISH Polska Sp. 
z o.o. - spółki świadczącej usługi z zakresu IT. Na mocy postanowieo w/w umowy Emitent 
sprzedał nabywcy 65 (słownie: sześddziesiąt pięd) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, 
co stanowi całośd posiadanych przez Emitenta udziałów w tej spółce, za cenę 100.500 Euro 
(słownie: sto tysięcy piędset Euro).  

 
Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży, własnośd udziałów przejdzie na Nabywcę pod 
warunkiem zapłaty przez niego ceny sprzedaży udziałów.  Warunek ten został spełniony - udziały 
zostały opłacone przez Nabywcę w dniu 12 sierpnia 2009 r.  

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż spółka Zene-ház Online Ltd. jest powiązana przez osobę 
zarządzającą ze spółką ISH Informatica Ltd (dawniej: International System House Ltd), 
posiadającą pozostałe 35 udziałów ISH Polska Sp. z o.o. Ze względu, że obsługę informatyczną 
Emitenta zapewniała dotychczas spółka ISH Polska Sp. z o.o., umowa sprzedaży udziałów zawiera 
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postanowienia gwarantujące Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przez okres 5 lat od dnia zawarcia 
w/w umowy prawo do korzystania z tych usług na zasadach nie mniej korzystnych niż 
obowiązujące dotychczas. Dodatkowo ISH Polska Sp. z o.o. zobowiązała się do wspierania 
technologicznego i informatycznego Emitenta przy projektach związanych z budową kolejnych 
szpitali. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wyraziła ponadto zgodę, aby stad się dla ISH Polska Sp. 
z o.o. ośrodkiem referencyjnym. 

Zawarcie umowy inwestycyjnej  

Dnia 15 grudnia 2009 roku w Zurychu (Szwajcaria), pomiędzy Emitentem, a Rubikon Partners 
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Rubikon”) oraz Panem Bruno Hangartnerem, 
obywatelem Szwajcarii („Istotny akcjonariusz”), zawarta została trójstronna umowa 
inwestycyjna, której przedmiotem jest objęcie przez Rubikon oraz Istotnego akcjonariusza 
łącznie do 9.000.000 sztuk akcji nowej emisji Emitenta. Zgodnie z umową inwestycyjną, środki 
uzyskane w wyniku emisji akcji serii I zostaną użyte w celu realizacji inwestycji Emitenta lub 
spółki z grupy kapitałowej Swissmed polegającej na budowie nowego szpitala lub w inny sposób 
na pozyskaniu infrastruktury szpitalnej celem świadczenia w niej usług medycznych. 

Na podstawie umowy inwestycyjnej, Emitent zobowiązał się zwoład nie później niż do dnia 28 
lutego 2010 roku Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad będzie obejmował m.in. 
podjęcie następujących uchwał: (1) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego o kwotę do 9.000.000,00 zł w drodze emisji do 9.000.000 akcji z wyłączeniem 
prawa poboru, (2) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, (3) w sprawie zmian w składzie 
Rady Nadzorczej. Istotny akcjonariusz zobowiązał się natomiast do głosowania za uchwałami 
opisanymi powyżej w pkt (1) i (2) oraz za uchwałą w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej 
przedstawiciela wskazanego przez Rubikon. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie 
akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w/w uchwał oraz zarejestrowania przez sąd 
rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent wyemituje warranty 
subskrypcyjne i zaoferuje je Rubikon (7.000.000 sztuk) oraz Istotnemu akcjonariuszowi 
(2.000.000 sztuk), uprawniające posiadaczy warrantów do objęcia ogółem 9.000.000 akcji serii I, 
po cenie emisyjnej 1,86 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt sześd groszy) za jedną akcję. Rubikon ma 
prawo do wskazania maksymalnie pięciu podmiotów do objęcia warrantów, z wyłączeniem 
podmiotów z branży medycznej, będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Uprawnienie do wskazania podmiotów do objęcia warrantów 
przysługuje również Istotnemu akcjonariuszowi.  

Na mocy postanowieo umowy inwestycyjnej, Rubikon wskazał jedną osobę na kandydata do 
Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto strony ustaliły, że uzyskania akceptacji przedstawiciela 
Rubikon w Radzie Nadzorczej będą wymagały uchwały wyrażające uprzednią zgodę na: istotną 
zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta 
po cenie niższej niż 1,86 zł za jedną akcję, emisję obligacji zamiennych na akcje lub inne papiery. 
W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Emitenta jakiegokolwiek z 
zobowiązao w zakresie: (1) zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku 
obrad uchwał, o których mowa w umowie inwestycyjnej, (2) emisji i oferowania warrantów 
subskrypcyjnych, (3) zapewnienia Rubikon swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, (4) 
realizacji uprawnieo przyznanych przedstawicielowi Rubikon w Radzie Nadzorczej, Rubikon 
będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion 
złotych) za każde takie naruszenie umowy inwestycyjnej, przy czym w przypadkach wskazanych 
w pkt od (1) do (3) naruszenie obowiązków musiałoby mied istotny wpływ na wykonanie umowy 
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inwestycyjnej. Strony zastrzegły również obowiązek zapłaty przez Rubikon na rzecz Emitenta 
kary umownej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na przyjęciu oferty objęcia akcji serii I, jak 
również w sytuacji nieprzyjęcia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych.  

III.VII. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB 

KPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE 

JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 
(PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI NIE MATERIALNE I PRAWNE, ORAZ 
NIERUCHOMOŚCI),  W TYM INWESTYCJI KAPITŁOWYCH DOKONYWANYCH POZA GRUPĄ JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH EMITENTA, ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA  

(§ 91 ust. 6 pkt 4 rozporządzenia) 
 

Brak jest powiązao organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami. Nie 
wystąpiły w 2009 roku inwestycje kapitałowe krajowe i zagraniczne. 

III.VIII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ 

EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI 

POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE 
WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI 

(§ 91 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia) 
Emitent nie zawierał z podmiotami powiązanymi transakcji  na innych  warunkach niż 
rynkowych.  

III.IX. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM 

ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK  
Z PODANIEM ICH KWOTY,  RODZAJU I WYSOKOŚCI  STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I  
TERMINU WYMAGALNOŚCI  

(§ 91 ust. 6 pkt 6 rozporządzenia) 
 

W dniu 13 lipca 2009 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy  jednostką dominującą 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a jednostką zależną Swissmed Development Sp. z o.o., zgodnie 
z którą udzielono Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pożyczki w wysokości 1.000 tys. PLN. Łączna 
kwota niespłaconej pożyczki na 31 grudnia 2009 roku pozostawała w kwocie  1.047 tys. PLN 
(kwota główna: 1.000 tys. PLN + naliczone odsetki: 47 tys. PLN). Zgodnie z umową 
oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku. Spłata pożyczki ma nastąpid 31 grudnia 
2010r.  
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III.X. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM 

POŻYCZKACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK 

UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA 
(§ 91 ust. 6 pkt 7 rozporządzenia) 

 
W ciągu roku obrotowego Emitent nie udzielił żadnych pożyczek.  

 

III.XI. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU 

OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEO I GWARANCJI UDZIELONYCH 

JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA 
(§ 91 ust. 6 pkt 8 rozporządzenia) 

 

Zabezpieczenia i zastawy ustanowione na rzeczowym majątku trwałym i majątku finansowym 
Grupy Kapitałowej Swissmed  

1) W dniu 29 maja 2008 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Magellan S.A. a 
jednostką dominującą Swissmed Centrum Zdrowia S.A., zgodnie z którą udzielono Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. pożyczki w wysokości 1.000 tys. PLN. Realizacja umowy pożyczki 
nastąpiła poprzez potrącenie kwoty udzielonej pożyczki z kwotą 551 tys. PLN, stanowiącą 
kwotę główną należnych zobowiązao Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wobec Magellan S.A. 
na dzieo 29 maja 2008 roku z tytułu umowy pożyczki z dnia 28 września 2007 roku.  
Z tytułu otrzymanych pożyczek od Magellan S.A., na dzieo 31 grudnia 2009 roku 
zabezpieczeniem spłaty pozostają: weksle własne, przewłaszczenia i zastawy rejestrowe na 
rzeczowym majątku trwałym (grupa 8). 

Łączna kwota niespłaconych pożyczek na 31 grudnia 2009 roku pozostawała w kwocie 232 
tys. PLN (dane bez uwzględnienia wyceny według zamortyzowanego kosztu). Termin spłaty 
pożyczek, to 31 maja 2010 roku. Oprocentowanie wynosi 9,90% w skali roku.  

2) BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie udzielił Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. 
umową nr KZ/05/0082 z dnia 11 sierpnia 2005 roku, kredytu w wysokości 6.910 tys. EURO z 
przeznaczeniem na pokrycie części ceny nabycia nieruchomości. 

Aneksem nr 2 z dnia 28 listopada 2006 roku kredyt uległ przewalutowaniu z EURO na PLN. 

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej – w dniu zawarcia umowy 
oprocentowanie kredytu wynosiło 2,13% (dwa i 13/100 procent) w stosunku rocznym i jest 
powiększone o marżę banku w wysokości 2,5 % (dwa i 50/100 procent).  

Obecnie kredyt oprocentowany jest w wysokości 6,4% (w tym marża banku 2,1%).  

Termin spłaty kredytu został określony na dzieo 28 sierpnia 2022 roku. 

Łączna kwota niespłaconego kredytu na 31 grudnia 2009 roku pozostawała w kwocie 23.589 
tys. PLN (dane bez uwzględnienia wyceny według skorygowanej ceny nabycia).  
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Zabezpieczeniem spłaty kapitału powyższego kredytu oraz odsetek umownych, zwykłych 
i podwyższonych i innych należności banku wynikających z umowy kredytu są: 

 hipoteka zwykła łączna w kwocie 25.111 tys. PLN 

 hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 12.555 tys. PLN ustanowione na nabytych 
nieruchomościach. 

Wniosek o wpis powyższych hipotek w działach IV ksiąg wieczystych Kw nr 
GD1G/00051094/0, Kw nr GD1G/00087169/8 i Kw nr GD1G/00087552/0 został złożony 
przez Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. do Sądu Rejonowego Gdaosk-Północ w Gdaosku. 

 
3) Na majątku Grupy Kapitałowej Swissmed ciążą zastawy i zabezpieczenia ustanowione przez 

BRE Bank Hipoteczny S.A. w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie 
umowy kredytu KZ/05/0082. Podstawą tych zabezpieczeo są: 

 cesja na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej budynku i lokalu użytkowego od 
ognia i innych zdarzeo losowych zawartej w towarzystwie ubezpieczeniowym 
wystawionej na kwotę odpowiednio dla budynku – 29.325 tys. PLN oraz lokalu 
użytkowego – 1.847 tys. PLN, przez ubezpieczyciela zaakceptowanego przez bank,  

 zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej budynku i 
lokalu użytkowego od ognia i innych zdarzeo losowych zawartej w towarzystwie 
ubezpieczeniowym wystawionej na kwotę odpowiednio dla budynku - 29.325 tys. PLN 
oraz lokalu użytkowego 
 – 1.847 tys. PLN, przez ubezpieczyciela zaakceptowanego przez bank, 

 cesja na rzecz banku wierzytelności z tytułu obecnych i przyszłych umów najmu, wraz z 
cesją zabezpieczeo zapłaty czynszu najmu,  

 zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z tytułu obecnych i przyszłych umów 
najmu,  

 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 S.A., 

 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, 

 zastaw rejestrowy na 50% akcji imiennych, będących w posiadaniu Bruno Hangartnera 
(serii A – 4.297.000 akcji) Swissmed Centrum Zdrowia S.A.,  

 oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 
równowartości w złotych kwoty 50.222 tys. PLN, z prawem Banku do wystąpienia o 
nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 
28 sierpnia 2024roku, 

 umowa wsparcia podpisana przez Pana Bruno Hangartnera zawierająca zapewnienie 
środków do kwoty 9.070 tys. PLN, 

 umowa wsparcia podpisana przez udziałowca kredytobiorcy,     
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 pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem wpływów z najmu, 

 pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem rezerwy obsługi długu, 

 pełnomocnictwo dla banku do dysponowania wszystkimi pozostałymi rachunkami 
bankowymi kredytobiorcy,  

 rezerwa obsługi długu utworzona na rachunku rezerwy obsługi długu w wysokości równej  
5-krotności (pięciokrotności) pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, 

 zobowiązanie kredytobiorcy do nie dokonywania bez zgody banku do czasu spłaty 
kredytu następujących czynności: 

 nie wypłacania dywidendy, 

 nie zaciągania zobowiązao związanych nieruchomościami przekraczających zwykłą 
działalnośd Kredytobiorcy, 

 nie udzielania poręczeo, 

 nie angażowania środków w kolejne inwestycje, 

 nie umarzania udziałów, 

 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, 

 oświadczenie Pana Bruno Hangartnera o poddaniu się dobrowolnej egzekucji z akcji w 
spółce udziałowca kredytobiorcy na podstawie art. 97 Prawa Bankowego. 

 
4) Umowa wsparcia 

Dnia 18 sierpnia 2005 roku 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. 

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 2008 roku 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. 
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III.XII. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO 

CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI 

(§ 91 ust. 6 pkt 9 rozporządzenia) 

Emitent w 2009 roku dokonał emisji 3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 
nominalne 1 zł każda. Cena emisyjna akcji serii G wyniosła 1 zł. Wszystkie akcje nowej emisji 
zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej dwóm wierzycielom Jednostki dominującej, 
tj. TF Holding AG w Szwajcarii oraz P. Brunowi Hangartner, przy czym zostały one w całości 
pokryte w drodze umownego potrącenia wzajemnych, wymagalnych wierzytelności pieniężnych 
powstałych odpowiednio z tytułu: 

1) zwrotnych dopłat do kapitału udzielonych Emitentowi w latach 1997 i 2001, które 
prezentowane były dotychczas w sprawozdaniach finansowych Spółki w kapitałach własnych 
pasywów bilansu, pod pozycją „dopłaty akcjonariuszy/wspólników”, oraz 

2) umowy pożyczki z 4 września 2006 r. udzielonej Emitentowi przez P. Bruno Hangartnera. 
 

III.XIII. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI PREZENTOWANYMI 

W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI 

NA DANY ROK 

(§ 91 ust. 6 pkt 10 rozporządzenia) 

Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników na 2009 rok. 

III.XIV. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA 

ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAO, 

ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEO I DZIAŁAO, JAKIE 

EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄD W CELU PRZECIWDZIAŁANIA 

TYM ZAGROŻENIOM 

(§ 91 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia) 

Emitent posiada zdolnośd wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązao. Zarząd nieprzerwanie 
kontroluje poziom zadłużenia i dokonuje dywersyfikacji źródeł finansowania niwelując w ten 
sposób ewentualne zagrożenia.   

III.XV. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEO INWESTYCYJNYCH, W 

TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI 

POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W 

STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI 

(§ 91 ust. 6 pkt 12 rozporządzenia) 
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Zdaniem Zarządu, na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego, podmiot posiada pełną 
zdolnośd do realizacji zamierzeo inwestycyjnych.  

III.XVI. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEO, MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z 

DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU 

TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEO NA OSIĄGNIĘTY WYNIK 

(§ 91 ust. 6 pkt 13 rozporządzenia) 

Na ostateczny wynik finansowy miały wpływ zdarzenia o nietypowym charakterze: 

. przychody koszty
rozwiązane rezerwy na urlopy 248
przedawnione i odpisane zobowiązania 207
zysk ze zbycia udziałów w ISH 357

utworzone rezerwy na urlopy 241
wycena warrantów pracowniczych 232
pozostałe koszty operacyjne 173  

III.XVII. CHARKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 

CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA 

ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO 

NAJMNIEJ DO KOOCA ROKU OBROTOWEGO NASTEPUJĄCEGO PO ROKU 

OBROTOWYM ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM 

ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ  
(§ 91 ust. 6 pkt 14 rozporządzenia) 
 

W zamyśle Zarządu Spółki rok 2010 będzie stał pod znakiem intensyfikacji działao mających na 
celu zwiększenie efektywności działania Swissmed Centrum Zdrowia S.A.. Kierownictwo Spółki 
większą wagę będzie przywiązywad do poprawy rentowności operacyjnej niż wzrostu 
przychodów. Podejmowane działania będą głównie obejmowad optymalizację kosztów 
działalności, przegląd poszczególnych procedur medycznych pod kątem ich rentowności oraz 
dalsze zwiększanie potencjału wytwórczego (wzrost liczby łóżek szpitalnych). 

Działania te powinny przyczynid się do poprawy wyników finansowych oraz przygotowad 
organizacyjnie jednostkę do rozpoczęcia świadczenia usług medycznych w nowym obiekcie 
szpitalnym – planowane uruchomienie II połowa 2011r. 
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III.XVIII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA 

PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ 

(§ 91 ust. 6 pkt 15 rozporządzenia) 
 

Nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i 
Grupą Kapitałową Swissmed. 

III.XIX. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI 

ZARZĄDZAJACYMI PRZEWIDUJĄCYMI REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU 

ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ 

WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE 

NASTEPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE 

(§ 91 ust. 6 pkt 16 rozporządzenia) 
Rada Nadzorcza jest jedynym organem upoważnionym do ustalania warunków umów z 
członkami zarządu, wliczając w to: wynagrodzenie, premię roczną i inne świadczenia 
pracownicze. Zawarto umowy z Prezesem Zarządu oraz Prokurentem, które uprawniają do 
otrzymania odprawy pieniężnej oraz do korzystania z samochodu służbowego po rozwiązaniu 
stosunku pracy.  
 
Na dzieo 31 grudnia 2009 roku Emitent zatrudniał 107 pełnoetatowych pracowników. W tej 
liczbie zawierało się 23 pracowników kierownictwa i administracji oraz 84 pracowników służby 
zdrowia.  
Na dzieo 31 grudnia 2008 roku Emitent zatrudniał 105 pełnoetatowych pracowników. W tej 
liczbie zawierało się 24 pracowników kierownictwa i administracji oraz 81 pracowników służby 
zdrowia.  
 

III.XX. WARTOŚD WYNAGRODZEO, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM 

WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH 

OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH 

NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEOSTWA, ZAMIENNYCH, 

WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE, LUB 

JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB 

POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, W przedsiębiorstwie  

EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIENIO BYŁY ONE 

ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU;  

(§ 91 ust. 6 pkt 17 rozporządzenia) 

Powyższe informacje zostały wskazane w sprawozdaniu finansowym, w punkcie 5.3. 
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III.XXI. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚD NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI 

(UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH 

POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA  

(§ 91 ust. 6 pkt 18 rozporządzenia) 

P. Roman Walasioski, Prezes Zarządu Emitenta na dzieo przekazywania niniejszego raportu 
posiada 1.000.364 akcji Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 1.000.364,00 zł. 
P. Bruno Hangartner, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, na dzieo przekazania 
niniejszego raportu posiada 24.901.305 akcji Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 
24.901.305,00 zł.  
P. Zbigniew Gruca, członek Rady Nadzorczej Emitenta, na dzieo przekazania niniejszego raportu 
posiada 10.273 akcji Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 10.273,00 zł.  
P. Paweł Sobkiewicz, członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Emitenta, na dzieo 
przekazania niniejszego raportu posiada 2.000 akcji Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 
2.000,00 zł.  
P. Anna Litwic – prokurent, na dzieo przekazania niniejszego raportu posiada 514.000 akcji 
Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 514.000,00 zł.  

 

III.XXII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM 

RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH 

MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPID ZMIANY W PROPORCJACH 

POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I 

OBLIGATARIUSZY; 

(§ 91 ust. 6 pkt 19 rozporządzenia) 

W dniu 15 grudnia 2009 roku w Zurychu (Szwajcaria), pomiędzy Emitentem a Rubicon Partners 
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Rubicon”) oraz Panem Bruno Hangartnerem, 
obywatelem Szwajcarii („Istotny akcjonariusz”), zawarta została trójstronna umowa 
inwestycyjna, której przedmiotem jest objęcie przez Rubicon oraz Istotnego akcjonariusza 
łącznie do 9.000.000 sztuk akcji nowej emisji Emitenta. Zgodnie z umową inwestycyjną, środki 
uzyskane w wyniku emisji akcji serii I zostaną użyte w celu realizacji inwestycji Emitenta lub 
spółki z grupy kapitałowej Swissmed polegającej na budowie nowego szpitala lub w inny sposób 
na pozyskaniu infrastruktury szpitalnej celem świadczenia w niej usług medycznych.  

 
Na podstawie umowy inwestycyjnej, Emitent zobowiązał się zwoład nie później niż do dnia 28 
lutego 2010 roku Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad będzie obejmował m.in. 
podjęcie następujących uchwał: (1) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego o kwotę do 9.000.000,00 zł w drodze emisji do 9.000.000 akcji z wyłączeniem 
prawa poboru, (2) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, (3) w sprawie zmian w składzie 
Rady Nadzorczej. Istotny akcjonariusz zobowiązał się natomiast do głosowania za uchwałami 
opisanymi powyżej w pkt (1) i (2) oraz za uchwałą w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej 
przedstawiciela wskazanego przez Rubicon. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie 
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akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w/w uchwał oraz zarejestrowania przez sąd 
rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent wyemituje warranty 
subskrypcyjne i zaoferuje je Rubicon (7.000.000 sztuk) oraz Istotnemu akcjonariuszowi 
(2.000.000 sztuk), uprawniające posiadaczy warrantów do objęcia ogółem 9.000.000 akcji serii I, 
po cenie emisyjnej 1,86 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt sześd groszy) za jedną akcję. Rubicon ma 
prawo do wskazania maksymalnie pięciu podmiotów do objęcia warrantów, z wyłączeniem 
podmiotów z branży medycznej, będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Uprawnienie do wskazania podmiotów do objęcia warrantów 
przysługuje również Istotnemu akcjonariuszowi.  

Na mocy postanowieo umowy inwestycyjnej, Rubicon wskazał jedną osobę na kandydata do 
Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto strony ustaliły, że uzyskania akceptacji przedstawiciela 
Rubicon w Radzie Nadzorczej będą wymagały uchwały wyrażające uprzednią zgodę na: istotną 
zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta 
po cenie niższej niż 1,86 zł za jedną akcję, emisję obligacji zamiennych na akcje lub inne papiery.  

 

III.XXIII. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI 

PRACOWNICZYCH 

(§ 91 ust. 6 pkt 20 rozporządzenia) 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 maja 2009 r. członkowie 
Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci Spółki, a także osoby spośród kierownictwa i kluczowego 
personelu jednostki dominującej, które przyczyniły się do wzrostu przychodów, efektywności 
funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności  Spółki oraz mają znaczący wpływ na 
uzyskiwane przez nią wyniki i dalszy rozwój – objęci zostali programem motywacyjnym. Program 
motywacyjny przewiduje nabycie przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych 
upoważniających do objęcia nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony piędset 
siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji Spółki na okaziciela serii H. Cena, po jakiej akcje będą 
obejmowane przez osoby uprawnione będzie równa wartości nominalnej, tj. 1 zł.  Wykonanie 
prawa do objęcia akcji Serii H może nastąpid nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

Akcje Spółki przeznaczone do objęcia przez osoby uprawnione w ramach Programu podzielone 
są na dwie transze: 

1) Pierwszą transzę liczącą 772.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji, 
2) Drugą transzę liczącą   1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia obejmowania akcji Serii H 
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowiło 
o emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch 
tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych Serii A. Warranty subskrypcyjne Serii A są papierami 
wartościowymi na okaziciela. Nie posiadają wartości nominalnej.  Uprawniają do objęcia akcji 
Serii H. Warranty subskrypcyjne Serii A są emitowane w dwóch emisjach: 

1) Pierwszej Emisji liczącej 772.000 warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii H w 
ramach Pierwszej Transzy, 
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2) Drugiej Emisji liczącej 1.800.000 warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii H w 
ramach Drugiej Transzy. 

Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie. Jeden 
Warrant subskrypcyjny Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji Serii H.  

Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A może nastąpid nie później niż do dnia 31 
grudnia 2013 r., przy czym wykonanie praw z: 

1) Warrantów subskrypcyjnych Serii A Pierwszej Emisji może nastąpid nie wcześniej niż 01 
września 2009 roku, 

2) Warrantów subskrypcyjnych Serii A Drugiej Emisji może nastąpid nie wcześniej niż 01 
września 2010 roku. 

 

W październiku 2009 roku Emitent zaoferował osobom uprawnionym w ramach I transzy 
programu motywacyjnego 772.000 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące) warrantów 
subskrypcyjnych serii A, w tym: 

1)  Roman Walasioski  – Prezes Zarządu 94.400 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza  28 
tys. PLN 

2)  Bruno Hangartner      - Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

30.880 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza 
9 tys. PLN 

3)  Zbigniew Gruca - Członek Rady Nadzorczej 30.880 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza 
9 tys. PLN 

4)  Barbara Ratnicka – 
Kiczka 

- Członek Rady Nadzorczej 30.880 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza 
9 tys. PLN 

5)  Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 30.880 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza 
9 tys. PLN 

6)  Mariusz 
Jagodzioski 

- Członek Rady Nadzorczej 30.880 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza 
9 tys. PLN 

7)  Anna Litwic - Prokurent, Osoba zarządzająca 
wyższego szczebla 

60.000 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza 
18 tys. PLN 

8)  Włodzimierz 
Piankowski 

- Osoba zarządzająca wyższego 
szczebla 

50.000 sztuk – I transza  
wyceniona przez aktuariusza 
15 tys. PLN 

 

Ponadto w lutym 2010 roku Emitent zaoferował osobom uprawnionym w ramach II transzy 
programu motywacyjnego 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii 
A.  
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III.XXIV. DATA ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM DO 

BADANIA SPRAWOZDAO FINANSOWYCH O DOKONANIE BADANIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRES, NA JAKI ZOSTAŁA 

ZAWARTA TA UMOWA 

(§ 91 ust. 6 pkt 21A rozporządzenia) 

W dniu 8 lipca 2009 r. została zawarta umowa B/31/2009 z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdao finansowych o badanie łącznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. sporządzonego zgodnie z zasadami MSR/MSSF za 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

III.XXV. WYNAGRODZENIE DLA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAO FINANSOWYCH Z TYTUŁU BADANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO, USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO, INNYCH USŁUG 

POŚWIADCZAJĄCYCH ORAZ POZOSTAŁYCH USŁUG NALEŻNYCH ZA ROK 

OBROTOWY 

(§ 91 ust. 6 pkt 21B rozporządzenia) 

Wynagrodzenie zostało wskazane w sprawozdaniu finansowym, w za dokonanie przeglądu 
łącznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r., zgodnie z umową wynosi: 
9.000,00 PLN plus podatek VAT. 

Wynagrodzenie za badanie łącznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki 
dominującej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres  od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 
r., zgodnie z umową wynosi: 28.000,00 PLN plus podatek VAT. 

Ponadto w dniu 1 czerwca 2009 r. została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdao finansowych na usługi doradztwa podatkowego świadczone dla Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. Wynagrodzenie za ww. usługi określono w formie ryczałtu, w wysokości 
500,00 PLN  netto miesięcznie 

Wynagrodzenie za dokonanie przeglądu łącznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
jednostki dominującej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 
czerwca 2008 r., zgodnie z umową wynosi: 12.000,00 PLN plus podatek VAT. 

Wynagrodzenie za badanie łącznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki 
dominującej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres  od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 
r., zgodnie z umową wynosi: 28.000,00 PLN plus podatek VAT. 

 

 

Gdaosk, 30.04.20010r. 

 

 


