
 

 

List Prezesa Zarządu 

 

Szanowni Państwo, 

Rok 2005 był rokiem w którym zamknęliśmy etap inwestycyjny związany z uruchomieniem 

naszego Szpitala w Gdańsku. W tym czasie udoskonaliliśmy pracę istniejących oddziałów i 

wychodząc na wprost oczekiwaniom naszych klientów – otworzyliśmy nowe. W 2005 roku 

otworzyliśmy Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Porodowo – Położniczy, 

uruchomiliśmy Pracownię Badań Genetycznych, powołaliśmy zespół specjalistów 

prowadzących Program Leczenia Otyłości. Bazując na doświadczeniach roku ubiegłego 

rozszerzyliśmy ofertę naszego Centrum Kardiologii Inwazyjnej. Dodatkowo zwiększyliśmy 

zakres usług innych specjalizacji zabiegowych. 

W Szpitalu Swissmed powstał zespół specjalistów chirurgii plastycznej. Od niedawna istnieje 

możliwość kredytowania tych zabiegów. Wszelkie formalności są dopełniane na miejscu w 

Szpitalu.  

Wysoka jakość usług świadczonych w Szpitalu Swissmed znalazła uznanie w opinii 

fachowców. W niezależnych rankingach ogólnopolskich Szpital Swissmed uplasował się w 

ścisłej czołówce. W rankingu „Wprost” zajęliśmy II miejsce, w rankingu „Rzeczpospolitej” – 

IV miejsce. 

W 2005 roku Swissmed Centrum Zdrowia, jako jednostka dominująca stworzyła grupę 

kapitałową, która obecnie składa się z trzech spółek.  

W bieżącym roku chcielibyśmy umocnić naszą pozycję profesjonalnej spółki medycznej, 

notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nadal będziemy dążyć do 

tego aby nasze kompetencje mogły najpełniej zaspokoić potrzeby i oczekiwania klientów. 

Naszą ambicją jest stworzenie nowoczesnej organizacji medycznej i przywrócenie godności 

leczenia.  

 

 

Prezes Zarządu 

Roman Walasiński 

         



 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zarządu SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.  
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

do raportu rocznego  za 2005 rok 
 
 
 

Zgodnie z § 95 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych (Dz.U.2005, Nr 209, poz. 1744) oświadczam, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych – Audyt i Rachunkowość „UZR-CBR” Sp. z o.o. w Poznaniu – który 

dokonał badania rocznego sprawozdania finansowego SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. za 

2005 rok, wybrany został zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki. 

Podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania niniejszego sprawozdania rocznego 

Spółki, spełniał warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o przeprowadzonym 

badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Gdańsk, dnia 23 maja 2006 r. 

 

 

 

Prezesa Zarządu 

Roman Walasiński 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zarządu SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.  
w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego 

do raportu rocznego  za 2005 rok 
 

 

 

 

Zgodnie z § 95 ust. 1 pkt) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych (Dz.U.2005, Nr 209, poz. 1744) oświadczam, że wedle mojej  

najlepszej wiedzy, niniejsze roczne sprawozdanie finansowe za 2005 rok i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, rozwoju i osiągnięć wraz z opisem 

podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

Gdańsk, dnia 23.05.2006 r.  

 

 

 

 

 

Prezesa Zarządu 

Roman Walasiński 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. za rok 2005 

 
 
 

1.   INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Nazwa i siedziba Spółki: 
 
Pełna nazwa (firma):   SWISSMED Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
Skrót firmy:     SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 
Siedziba Spółki:    80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44  
 
1.2 Rejestracja:                                  Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego   
Numer KRS Spółki:   0000183364, 
NIP Spółki:     583-21-06-510, 
REGON Spółki:    191244745. 
 
 
1.3 Struktura organizacyjna 
 
SWISSMED Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna posiada status Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej i jest wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 
Pomorskiego w księdze rejestrowej nr 22-00131. Zakład Opieki Zdrowotnej SWISSMED Centrum 
Zdrowia S.A. w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniony jest jako Operator Medyczny. 
Operator Medyczny samodzielnie sporządza bilans. 
 
Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna posiada wewnętrzną jednostkę organizacyjną, której 
pełna nazwa brzmi: Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku. zwany 
Operatorem Infrastruktury. Oddział został zarejestrowany w dniu 18 września 2001 r. przez Sąd 
Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy KRS jako jednostka nie posiadająca osobowości 
prawnej, działająca na samodzielnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym z wykorzystaniem 
wydzielonych do jego dyspozycji  z majątku jednostki macierzystej (Centrali) środków trwałych i 
obrotowych. 
 
Aktywność gospodarcza Oddziału obejmuje działalność inwestycyjną w zakresie budowy  
i wyposażenia infrastruktury medycznej tj. szpitali i przychodni oraz działalność operacyjną – usługową 
w dziedzinie wynajmu sprzętu i aparatury medycznej.  
Ponadto Oddział świadczy usługi hotelowe, reklamowe, franchisingu, organizacji konferencji i szkoleń. 
W zakres pozostałej działalności operacyjnej Oddziału wchodzą usługi związane  
z obsługą i utrzymaniem nieruchomości i inne. Operator Infrastruktury samodzielnie sporządza bilans. 
 
 
Siedziba Oddziału:    80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 10 
Zmiany siedziby Oddziału:  nie było 
Numer KRS Oddziału:   000183364 
NIP Oddziału:    583-27-67-418 do 30 kwietnia 2004  
NIP Oddziału:    583-21-06-510 od 01 maja 2004 
REGON Oddziału:    91244745-00039 
 
Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.  
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej SWISSMED. 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ 
NA DZIEŃ 31.12.2005 
 
Prezes Zarządu:                           Roman Walasiński 
 
Rada Nadzorcza:  
Przewodniczący Rady Nadzorczej:      Bruno Hangartner 
Członek Rady Nadzorczej:                Maciej Dobrzyniecki 
Członek Rady Nadzorczej:   Czesław Pospieszyński  
Członek Rady Nadzorczej:                    Zbigniew Gruca 
Członek Rady Nadzorczej:             Robert Bęben  

 

3. KAPITAŁ SPÓŁKI  

 
Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2005 r. wynosi 14.569.849,00 zł i dzieli się na 14.569.849 sztuki 
akcji serii A, B, C I D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 
 
a. 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł, 
b. 3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł, 
c. 1.530.262 akcje zwykłe na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 1.530.262 zł, 
d. 758 587 akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 758.587 zł.  
 
Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2005 r. jest następująca: 
 
� 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 58,98 % kapitału - Bruno Hangartner, 
� 1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,24 % kapitału - Theo Frey East AG, 
� 1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,47 % kapitału -Marek Alojzy Dochnal, 
� 914.155 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 6,27 % kapitału - Otwarty Fundusz Emerytalny 

DOM, 
� 729.286 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5,01% kapitału - TU Allianz Polska S.A 1.460.126 

akcji co stanowi 10,03 % kapitału - pozostali akcjonariusze. 
 
 
Akcje SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych – począwszy od 15 października 2004 roku. Cena akcji oraz wartość obrotów 
wykazują tendencje wzrostowe.  
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4. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 
 
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jako Emitent prowadzi działalność na rynku usług medycznych. 
Aktywność Emitenta jest skoncentrowana na dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej 
tj.: 

4.1.  Operator Medyczny   

Działalność polegająca na świadczenia 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 oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych w ramach 
prowadzonych specjalności. 

 

4.2.   Operator Infrastruktury Medycznej   

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

Istotą przyjęcia tego typu modelu działalności gospodarczej przez Spółkę jest oddzielenie aktywności 
polegającej na świadczeniu usług medycznych od działalności mającej na celu czerpanie pożytków z 
zarządzania i wykorzystania infrastruktury medycznej, udostępnianej na warunkach komercyjnych, 
podmiotom działającym w sektorze usług medycznych.  

W 2004 roku Spółka uruchomiła własny szpital w Gdańsku przy ul. Wileńskiej, który po uruchomieniu  
świadczył usługi w zakresie:  

� Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej,  

� Kardiologii inwazyjnej,  

� Chirurgii Ogólnej (w tym Laparoskopii),  

� Urologii,  

� Ortopedii (Artroskopii),  

� Chirurgii Ręki,  

� Chirurgii Onkologicznej,  

� Okulistyki,  

� Ginekologii,  

� Chirurgii Plastycznej,  

� Chirurgii Dzieci, 

� Centrum Profilaktyki i Leczenia Chorób Cywilizacyjnych 

� Położnictwa. 

Nowoczesna placówka medyczna umożliwia realizację zarówno „masowych” procedur medycznych, 
jak i specjalistycznych. W konsekwencji daje to możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów i 
wychodzenia naprzeciw oczekiwań rynku, zarówno prywatnego, jak i finansowanego przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.  
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5. OPIS ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 ROK, ZASAD 
WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. 

 

Prezentowane jednostkowe sprawozdanie finansowe SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. za rok 2005 

na które składa się:  

 

� wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, 

� bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 36.853 

tys. zł 

� rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący stratę netto w kwocie 

735 tys. zł, 

� zestawienie zmian w kapitale obejmujący okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący 

zmniejszenie kapitałów w kwocie 3.536 tys. zł 

� rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2005  

do 31.12.2005 wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 372 tys. zł, 

� informacja dodatkowa i objaśnienia. 

 

zostało przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości.  

Porównywalne dane za rok 2004 sporządzone zostały zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy 

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dane bilansowe zostały przedstawione według stanu 

na dzień 31.12.2004 r. Dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych przedstawione są za okres od 12.12.2003 do 31.12.2004 roku. 

 
Sprawozdanie finansowe za 2005 rok oraz dane porównywalne zostały sporządzone z zastosowaniem 
jednolitych zasad rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów 
i kosztów. Zasady te szczegółowo zostały opisane we WPROWADZENIU DO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. za rok 2005.  
 
Zgodnie z art. 51 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe 
Spółki jest łącznym sprawozdaniem, będącym sumą sprawozdań finansowych Operatora Medycznego 
i Operatora Infrastruktury 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 
jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  
 
Przyjęte zasady (politykę ) rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły. 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i prowadzi księgi rachunkowe 
w sposób umożliwiający sporządzenie rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. 
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
 
Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte  
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie  
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Spółka 
sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
 
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nie zawierała zastrzeżeń do 
sprawozdania finansowego za 2004 rok, obejmującego okres od 12 grudnia 2003 do 31 grudnia 2004 
roku. 
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu nie istnieją 
obecnie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 
6. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W LATACH 
2001 – 2004  
 
Poprzednią formą prawną Emitenta był podmiot Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. założony przez 
szwajcarską firmę THEO FREY AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria na podstawie aktu 
założycielskiego z dnia 12 grudnia 1996 r. pod poprzednią firmą THEO FREY Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdańsku, zmienioną następnie uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
na firmę Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o. 

W 1997 r. THEO FREY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku stał się wspólnikiem spółki cywilnej 
(nazwa spółki cywilnej: Centrum Diagnostyki Medycznej i Laboratoryjnej Maciej Chmielecki 
Magdalena Jackiewicz Theo Frey Polska Sp. z o.o.). Miało to na celu połączenie potencjału spółki 
THEO FREY Polska Sp. z o.o. dysponującej specjalistycznym sprzętem medycznym i zapleczem 
kapitałowym swojego założyciela THEO FREY AG z wizją i doświadczeniem oraz dorobkiem 
organizacyjnym pozostałych wspólników, m.in. Macieja Chmieleckiego. Z dniem 7 grudnia 1998 r. 
spółka cywilna została rozwiązana, a dalsza działalność medyczna prowadzona była w ramach THEO 
FREY Polska Sp. z o.o. THEO FREY Polska Sp. z o.o. wyposażona w wysokiej klasy sprzęt 
medyczny oraz zespół doświadczonych lekarzy wywodzących się z Gdańskiej Akademii Medycznej 
rozpoczęła realizację długookresowego planu rozwoju. W 1999 r. zakończono budowę nowej 
przychodni umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług medycznych. Zwiększyło to znacznie 
możliwości centrum medycznego i umożliwiło rozpoczęcie współpracy z szeregiem wysokiej klasy 
lekarzy-specjalistów (ok. 30 specjalności).  

W 1999 r. podjęto decyzję o budowie własnego obiektu szpitalnego. W lutym 2000 r. zakupiono 
działkę przy ul. Wileńskiej w Gdańsku (w pobliżu Gdańskiej Akademii Medycznej) i rozpoczęto prace 
przygotowawcze związane z procesem inwestycyjnym. 

W grudniu 2000 r. uruchomiono kolejną przychodnię w Gdyni. Placówka podjęła działalność  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz niektórych porad specjalistycznych  
i diagnostyki. Na przełomie 2000/2001 r. zdecydowano także o utworzeniu dwóch placówek 
medycznych na terenie Tczewa. Analizując wyniki tych placówek stwierdzono, że w celu osiągnięcia 
satysfakcjonujących wyników finansowych placówki te muszą prowadzić autonomiczną politykę 
finansową. Wobec powyższego przychodnia w Gdyni została odsprzedana na rzecz innego operatora 
medycznego, zaś jedna z placówek w Tczewie oddana we franchising, co poprawiło rentowność tej 
placówki.  

W połowie 2001 r. dokonano zmiany firmy spółki  i dawne Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o. 
otrzymało brzmienie  Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

Od 2001 r. zapoczątkowano działania mające na celu przygotowanie struktur organizacyjnych 
do prowadzenia działalności szpitalnej. W tym celu wynajęto część szpitala należącego do ZOZ dla 
Szkół Wyższych w Gdańsku. Oddział szpitalny rozpoczął funkcjonowanie  
w czerwcu 2001 r. i sukcesywnie zwiększał ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych, osiągając 
zyski z działalności operacyjnej już pod koniec 2002 r. Dane uzyskane w toku działalności oddziału 
szpitalnego stanowiły cenny materiał do projektowania systemów zarządzania i prognozowania 
wyników ekonomicznych nowego szpitala klinicznego Swissmed. 

Dnia 20 czerwca 2001 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medycznego Medicor 
Sp. z o.o. powzięło uchwałę o wyodrębnieniu z dniem 1 lipca 2001 r. z Centrum Medycznego Medicor 
Sp. z o.o., zakładu pracy na pełny wewnętrzny rachunek gospodarczy, wydzielając do jego dyspozycji 
środki gospodarcze według stanu wykazanego w protokole przekazania (akt notarialny z dnia 20 
czerwca 2001 r., notariusz Jan Skwarliński, kancelaria notarialna w Gdańsku, ul. Garncarska 4/6/4, 
Repertorium nr 5487/01).  

Począwszy od marca 2004 r. Emitent oferuje specjalistyczne usługi medyczne w ramach własnego 
szpitala klinicznego mieszczącego się przy ul. Wileńskiej w Gdańsku. Jest to uniwersalny obiekt 
leczniczy wyposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, spełniający standardy Unii 
Europejskiej. Oprócz świadczenia usług dla polskich pacjentów, 
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, Emitent zakłada stałą współpracę  
z zachodnioeuropejskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Koncepcja zarządzania szpitalem 
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charakteryzuje się w pełni komercyjnym podejściem do świadczenia usług medycznych. 
Podstawowymi założeniami jest uniwersalność infrastruktury, ograniczenie do minimum personelu 
własnego oraz stała współpraca z zewnętrznymi specjalistami. Wszystko to zapewnia wysoką 
elastyczność i efektywność wykonywanych usług. Przestrzeń szpitala została zaaranżowana na wzór 
placówek funkcjonujących w Europie Zachodniej. Koncepcja architektoniczna szpitala została 
opracowana przez ekspertów brytyjskich. Uwzględnia ona najnowsze trendy w projektowaniu obiektów 
szpitalnych na świecie. 

Kluczowym momentem w historii firmy było oddanie do użytku własnego wielofunkcyjnego szpitala w 
Gdańsku. W chwili otwarcia placówki, w kwietniu 2004 r. działała jedna sala operacyjna oraz jeden 
dwunastołóżkowy oddział. W następnych miesiącach przekazywano do użytku kolejne fragmenty 
obiektu.  
W lipcu 2004 r. uruchomiono główny blok operacyjny i dwa nowe oddziały łóżkowe, co stanowiło 

formalne zakończenie procesu inwestycyjnego. Równolegle z uruchomieniem technicznym 

rozszerzono zakres usług oferowanych w szpitalu. Ostatnim znaczącym oddziałem uruchomionym w 
pełnym wymiarze w grudniu 2004 r. był oddział kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki, co 
umożliwiło szpitalowi wpisanie się w plan zabezpieczenia medycznego regionu w zakresie tzw. dyżuru 
zawałowego. Szpital pełni ostre dyżury w zakresie kardiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej. 
Emitent jest obecnie jednym z trzech ośrodków w Trójmieście, który posiada możliwości realizacji tego 
typu procedur.  

 
7. OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W 2005 ROKU 
 
W związku z rozbudową szpitala oraz przeniesieniem do niego centrum działalności, dnia 20 stycznia 
2005 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/2005 nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki z adresu 
przychodni: Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, na adres szpitala: Gdańsk ul. Wileńska 44. 
 
Od początku 2005 r. SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. sukcesywnie zwiększał wartość 
zakontraktowanych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  W styczniu uzyskano nowe kontrakty z NFZ w zakresie chirurgii naczyń i kardiologii 
inwazyjnej, w marcu otrzymano kontrakt na chirurgię jednodniową dzieci oraz ginekologię 
jednodniową. Stopniowo zwiększano także kontrakty w zakresie specjalistki. Sukcesywnie przyrasta 
ilość pacjentów zapisanych do lekarza pierwszego kontaktu w ramach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. 
 
Spółka prowadzi politykę poszerzania działalności o kolejne dziedziny opieki medycznej.  
W kwietniu 2005 r. Emitent uruchomił laboratorium genetyczne oferujące diagnostykę chorób 
nowotworowych, genetycznych, diagnostykę mikroorganizmów, nieinwazyjne badania prenatalne oraz 
ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa. Ponadto rozpoczęto przeprowadzanie zabiegów ortopedii dużych 
stawów, ambolizacji mięśniaków macicy (jako drugi ośrodek w Polsce), chirurgii plastycznej oraz 
chirurgii otyłości (bariatrycznej) m.in. operacje zmniejszenia żołądka. 
 
We wrześniu 2005 roku rozpoczęła działalność spółka zależna Emitenta SWISSMED Nieruchomości 
Sp. z o.o. Podmiot ten jest spółką celową zarządzającą nieruchomościami, na których znajdują się 
Szpital i Przychodnia Emitenta. Nieruchomości te , za środki pochodzące z kredytu udzielonego, przez 
BRE Bank Hipoteczny, SWISSMED Nieruchomości Sp. z o.o. nabyła od Emitenta. 
 

Z początkiem października 2005 roku Emitent uruchomił oddział porodowo-położniczy. 
 
4 października 2005 r. Emitent nabył od Theo Frey Aktiengesellschaft  z siedzibą w Brnie, Szwajcaria, 
na podstawie Umowy sprzedaży udziałów za łączna kwotę 200.000 PLN 5.912 (pięć tysięcy 
dziewięćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy w spółce 
Prywatny Serwis Medyczny SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, co  stanowiło 100% udziałów w kapitale 
i w głosach podczas obrad Walnego Zgromadzenia spółki Prywatny Serwis Medyczny sp. z o.o.  
 
Zgodnie z celami emisji akcji serii D, dnia 19 stycznia 2006 r. Emitent jako jedyny wspólnik 
Prywatnego Serwisu Medycznego Sp. z o.o. na Walnym Zgromadzeniu dokonał podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki z kwoty 591.200 zł na kwotę 791.200 zł. Podwyższona wysokość kapitału 
zakładowego została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku 
z dnia 15 lutego 2006 r. Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne (lecznictwo 
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otwarte i zamknięte) w dziedzinach medycyny, w których Emitent zawarł kontrakt na świadczenie 
usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie może ich wykonywać prywatnie. 

 
Koncepcja organizacyjna oraz wyposażenie Szpitala i Przychodni stwarzają szerokie możliwości 
dla realizacji różnorodnych procedur zabiegowych. Grono wykwalifikowanych lekarzy z wieloletnim 
doświadczeniem zabiegowym współpracujących z Emitentem tworzy zaplecze kadrowe 
dla działalności szpitala i przychodni.  

 
8. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ 
OKREŚLENIE GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM 
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
WRAZ Z OPISEM METOD ICH FINANSOWANIA 
 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. posiada udziały w dwóch spółkach zależnych: 
1. w spółce Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. 100% udziałów o wartości 50.000 PLN 
2. w spółce Prywatny Serwis Medyczny Sp. Z o.o. 100% udziałów o wartości 791.200 PLN 

Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach. 

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII 
wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000238223. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 PLN 
i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. 
 
Spółka została utworzona w lipcu 2005 r. Jej jedynym założycielem jest Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. jest obsługa 
nieruchomości  [PKD 70].  
 
Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000145314.  
 
4 października 2005 r. w Gdańsku Emitent nabył od Theo Frey Aktiengesellschaft  z siedzibą w Brnie, 
Szwajcaria, na podstawie Umowy sprzedaży udziałów za łączna kwotę 200.000 PLN 5.912 (pięć 
tysięcy dziewięćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy w spółce 
Prywatny Serwis Medyczny SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, co  stanowiło 100% udziałów w kapitale 
i w głosach podczas obrad Walnego Zgromadzenia spółki Prywatny Serwis Medyczny Sp. Z o.o.  
 
Zgodnie z celami emisji akcji serii D, dnia 19 stycznia 2006 r. Emitent jako jedyny wspólnik 
Prywatnego Serwisu Medycznego Sp. z o.o. na Walnym Zgromadzeniu dokonał podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki z kwoty 591.200 zł na kwotę 791.200 zł. Podwyższona wysokość kapitału 
zakładowego została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku 
z dnia 15 lutego 2006 r. 

Spółka Prywatny Serwis Medyczny powstała w roku 1993 i do dnia 18 marca 2005 r. działała pod 
firmą Theo Frey Poland Sp. z o.o.  Głównym obszarem działalności nowej spółki zależnej jest 
świadczenie usług medycznych.   

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Prywatny Serwis Medyczny Sp. Z o.o. jest ochrona 
zdrowia i opieka społeczna [PKD 85], co pokrywa się z działalnością Emitenta. Prywatny Serwis 
Medyczny Sp. Z o.o świadczy usługi medyczne (lecznictwo otwarte i zamknięte) w dziedzinach 
medycyny, w których Emitent zawarł kontrakt na świadczenie usług medycznych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia i nie może ich wykonywać prywatnie. Działalność obu podmiotów jest 
kompatybilna i wzajemnie się uzupełnia. Nabycie udziałów w spółce Prywatny Serwis Medyczny sp. z 
o.o. było jednym z elementów budowy Grupy Kapitałowej i w znaczący sposób zwiększyło możliwość 
oferowania przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nowych produktów. 

Prezes Zarządu Prywatnego Serwisu Medycznego Sp. z o.o. jest większościowym akcjonariuszem 
oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
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Grupa Kapitałowa Swissmed 

 

 

 

Celem utworzenia Grupy Kapitałowej Swissmed było przede wszystkim rozszerzenie oferty 
świadczonych usług medycznych i obniżka kosztów działalności, a ponadto wzrost efektywności 
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gospodarczej z tytułu wynajmu infrastruktury medycznej poprzez lepsze wykorzystanie powierzchni 
Szpitala i Przychodni. 
 
W Grupie Kapitałowej Swissmed efektywność w zakresie oferowanych usług zapewnia: uniwersalność 
infrastruktury, ograniczenie do minimum personelu własnego zapewniającego jedynie podstawowy 
poziom opieki, szeroka współpraca z wysokiej klasy specjalistami zewnętrznymi, którzy wykonują 
poszczególne usługi (konsultacje, zabiegi) wykorzystując zaplecze Operatora Infrastruktury 
i personelu podstawowego Operatora Medycznego. Przejęcie spółki Prywatny Serwis Medyczny 
pozwoliło Emitentowi zastosować sprawdzony schemat działania w kolejnym Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej oraz zwiększyć wachlarz oferowanych usług medycznych.  

Efektem przyjęcia opisanej koncepcji działania było też odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni 
Szpitala i Przychodni, na wzór placówek funkcjonujących w Europie Zachodniej. Emitent utworzył 
specjalną spółkę – Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.- której sprzedał budynek Szpitala 
i Przychodni. Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. zajmuje się obsługą i zarządzaniem budynkami 
medycznymi, m.in. wynajmem gabinetów lekarskich, sal operacyjnych oraz innych powierzchni 
zaplecza biurowego, konferencyjnego, apteki, kafeterii i innych powierzchni użytkowych dbając 
o najefektywniejsze wykorzystanie ich powierzchni.    

Utworzenie spółki zależnej Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. miało ponadto na celu konwersję 
zadłużenia krótkoterminowego związanego z budową Szpitala w Gdańsku, na zadłużenie 
długoterminowe związane z kredytem hipotecznym. 11 sierpnia 2005 r. Swissmed Nieruchomości Sp. 
z o.o. zawarła z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. umowę kredytu z przeznaczeniem na zakup 
nieruchomości i tym samym na refinansowanie zobowiązań spółki dominującej. Zabezpieczenie spłaty 
kredytu ustanowione zostało m.in. hipoteką zwykłą i kaucyjną na nieruchomościach oraz umową 
wsparcia zawartą z głównym akcjonariuszem Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Brunem 
Hangartnerem. Uruchomienie kwoty kredytu nastąpiło w ostatniej dekadzie września 2005 r. 

Pod koniec 2005 r. nastąpiło zakończenie restrukturyzacji działalności gospodarczej Prywatnego 
Serwisu Medycznego Sp. z o.o. Zgodnie z planem restrukturyzacji Spółka zaprzestała kontynuacji 
działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży sprzętu medycznego, serwisu urządzeń medycznych, 
doradztwa medycznego i gospodarczego.  

Zakończono powodzeniem proces rejestracji Spółki jako Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
Rejestracja dotyczyła szerokiej gamy specjalności w zakresie w zakresie lecznictwa otwartego jak 
również lecznictwa zamkniętego. Na podstawie uchwały Zarządu Prywatnego Serwisu Medycznego 
Sp. z o.o. z dnia 15 września 2005 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Spółki jako 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wpisanego do księgi rejestrowej na podstawie decyzji 
Wojewody Pomorskiego pod numerem 22-00799, w dniu 21 września 2005 złożono wniosek o wpis 
zmian w rejestrze NZOZ-u. Z końcem listopada, zgodnie z postanowieniami Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Spółka otrzymała zgodę na użytkowanie 
pomieszczeń bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych II, III i IV w budynku Szpitala Swissmed 
w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. W salach operacyjnych wykonywane będą zabiegi w znieczuleniu 
ogólnym z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologicznej (bez położnictwa), dziecięcej, naczyniowej, 
onkologicznej, kardiologii, ortopedycznej, okulistyki i laryngologii. 

Dokonano restrukturyzacji zatrudnienia pracowników etatowych i przygotowano warunki 
do wprowadzenia zmiany na stanowisku Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w ramach Umowy Cywilno Prawnej. 

Począwszy od dnia 01.12.2005 roku straciły moc Umowy zawarte pomiędzy Prywatnymi 
Indywidualnymi Praktykami Lekarskimi a NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w zakresie 
korzystania z nieruchomości i wyposażenia szpitala oraz komplementarnych usług medycznych. 
Lekarze wykonujący na podstawie w/w Umów w ramach własnej działalności gospodarczej procedury 
szpitalne w dziedzinie kardiochirurgii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej oraz ginekologii, rozpoczęli 
realizację w/w procedur w ramach NZOZ Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o.  
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Lekarze innych specjalności rozpoczęli realizacje zabiegów chirurgicznych w ramach NZOZ Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. Opisane dokonania przyczyniły się do wzrostu obrotu z tytułu prywatnych usług 
medycznych w Grupie. 

9. INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE 

9.1. Opis głównych inwestycji w 2005r. na tle lat ubiegłych 

W latach 2002-2004 kluczowym przedsięwzięciem inwestycyjnym Emitenta była budowa 
wielofunkcyjnego szpitala, którego uruchamianie rozpoczęto w marcu 2004,począwszy od jednej sali 
operacyjnej i dwunastołóżkowego oddziału. W następnych miesiącach przekazano do użytku kolejne 
fragmenty obiektu szpitalnego. W lipcu 2004 r. uruchomiono główny blok operacyjny, co stanowiło 
formalne zakończenie procesu inwestycyjnego budowy szpitala w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. 
W zwartym kwartale 2005 r., po przeprowadzeniu stosownych robót adaptacyjnych, uruchomiono 
oddział położniczy – wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na nowoczesne centrum 
położnictwa i ginekologii. 
 
Prowadząc inwestycje budowlane równolegle w latach 2002-2005 Emitent koncentrował działalność 
inwestycyjną na zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego oraz sprzętu komputerowego 
i wyposażenia biurowego: 
 
2002 rok : 
� wydatki na modernizacje sieci komputerowej w przychodniach w Gdańsku ul, Szeroka, ul. 

Skłodowskiej-Curie 5 – wydatki w kwocie 20 tys. zł, 
� wydatki na zakup sprzętu medycznego stanowiących wyposażenie gabinetów specjalistycznych 

w przychodni w Gdańsku ul. Skłodowskiej-Curie 5,oraz oddziału chirurgicznego Użytkowanego 
na podstawie umowy dzierżawy Szpitala Studenckiego w Gdańsku – wydatki w kwocie 680 tys. zł, 

 
2003 rok: 
� Wydatki w wysokości 14 tys. z ł na wyposażenie przychodni w Gdańsku ul. Skłodowskiej-Curie 5 

obejmujące sprzęt laryngologiczny, onkologiczny, rejestratory Aspekt, 
 
2004 rok: 
� Wydatki na wyposażenie Szpitala na Wileńskiej 44, miedzy innymi Aparat do znieczulenia 

FABIUS o wartości 355 tys., respiratory Savina, Evita, XL, Oksylog 2000 o wartości 415 tys. zł , 
tomograf Somatom o wartości 2.592 tys zł, aparaty RTG o wartości 1.144 tys. zł, mikroskop 
operacyjny o wartości 317 tys. zł, coroskop o wartości Prospekt Emisyjny SWISSMED Centrum 
Zdrowia S.A. 43 656 tys. zł, meble medyczne / łóżka, szafki, stoły operacyjne lampy 
bakteriobójcze, wózki o wartości 1.539 tyś zł, wyposażenie sterylizatorni o wartości 350 tys. zł, 
zestaw do koagulacji o wartości 130 tys. zł, perymetr o wartości 44 tys. zł, 

� wydatki na wyposażenie gabinetów lekarskich, , rejestracji pacjentów, izb przyjęć, poczekalni oraz 
zaplecza biurowego w wysokości 1,860 tys. zł, 

� wydatki na sprzęt komputerowy w wysokości 208 tys. zł.  
 
2005 rok 
� wydatki na wyposażenie Szpitala przy ul. Wileńskiej, miedzy innymi aparat do liposukcji o wartości 

23 tys. zł, 
� modernizacja coroskopu o wartości 75 tys. zł, 
� wydatki na wyposażenie oddziału położnictwa miedzy innymi: łóżka porodowe, wózki dla 

noworodków, kozetka, stanowiska do pielęgnacji niemowląt o wartości 185 tyś, zł, inkubator 
noworodkowy o wartości 98 tys. zł. 
 
 

9.2. Opis planów inwestycyjnych na 2006 rok 
 

Zarząd Emitenta widzi możliwość realizacji nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w łącznej kwocie 
1,8 mln zł., których celem byłoby zwiększenie zakresu i wartości umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia oraz maksymalizacja wykorzystywania posiadanej infrastruktury. 
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Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych będą zewnętrzne źródła finansowania tj. umowy 
leasingu operacyjnego lub umowy dzierżawy. Wysokość zobowiązań tytułu zawartych umów będzie 
uzależniona od wysokości przychodów z tytułu usług medycznych. Zakres rzeczowy, wartość 
nakładów oraz cel gospodarczy przedstawia poniższa tabela. 
 

planowane nakłady inwestycyjne 

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej 
zakres rzeczowy 

wartość 
w PLN 

 
zwiększenie wartości umowy z NFZ przez 

aneksy kontraktu w zakresach chirurgii 
naczyniowej, kardiologii, ginekologii, 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i badań 
współfinansowanych 

Inkubator dla noworodków, lampa do 
fototerapii dla noworodków, laser do 
żylaków, Holtery 2 szt, Defiblyrator, 

Hotline aparat do przetoczeń, Aparat do 
kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, 

0,5 mln 

zwiększenie przychodów z tytułu usług w 
zakresie diagnostyki kardiologicznej 

Aparat USG, ECHO serca SEQOIA 0,8 mln 

otwarcie gabinetu Stomatologii zachowawczej i 
estetycznej - pacjenci. Wystąpienie o kontrakt 

z NFZ 
dzierżawa Unitów stomatologicznych 0,1 mln 

oprogramowanie sieci medycznej i dołączenie 
partnerów medycznych na zasadach 

franchisingu 
modernizacja komputerów 0,2 mln 

stworzenie przy współpracy ze szpitalami 
publicznymi  sieci teleradiologii w oparciu o 

unijne  środki pomocowe i docelowo 
zarządzanie siecią telemedyczną w regionie 

sprzęt specjalistyczny w dziedzinie 
teleradiologii 

0,2 mln 

 
OGÓŁEM 1,8 mln 

 

Planowane są również inwestycje budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń szpitala w 
Gdańsku do celów rehabilitacji i chirurgii plastycznej. 

 

10.  ZATRUDNIENIE I SYTUACJA KADROWA W 2005 ROKU 

10.1.  Liczba pracowników 

 
Liczba zatrudnionych oraz rodzaje umów, na podstawie których jest świadczona praca 

 31.12.2005 30.06.2005 31.12.2004 

Umowy o pracę  (osoby) 80 82 74 

Umowy o pracę  (etaty) 78,75 81,25 72,5 

Umowy zlecenia 198 198 173 

Umowy o dzieło 45 45 40 

Umowy o współpracy 191 191 197 

Umowy o zarządzanie 9 9 4 

 
Na dzień 31 grudnia 2005 roku zawartych było 80 umów o pracę, w tym 77 umów o pracę na pełen 
etat, 2 umowy o pracę na ½ etatu, 1 umowa o pracę na ¾ etatu. Zdecydowana większość lekarzy 
świadczy usługi medyczne na podstawie umów cywilno-prawnych (w tym umowy zlecenia 198, umowy 
o dzieło 45).  
 
Ponadto spółka podpisała 191 umów z lekarzami prowadzącymi działalność w ramach indywidualnych 
praktyk lekarskich. Wyselekcjonowana grupa 9 lekarzy objęła funkcje zarządcze oparte na umowach 
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o zarządzanie. Do grupy tej wchodzą: Dyrektor Medyczny, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, Koordynator Zespołu Ginekologii, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Kierownik 
Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Koordynator Prywatnej Wyjazdowej Pomocy Lekarskiej, Koordynator 
Zespołu Kardiologii, Koordynator Chirurgii Naczyniowej, Kierownik Poradni Specjalistycznych. 

 
 

Struktura wykształcenia 

Wykształcenie 31.12.2005 30.06.2005 31.12.2004 

Wyższe 33 36 26 

Średnie 45 44 46 

Zawodowe 2 2 2 

Podstawowe 0 0 0 

 
 
10.2.  Polityka kadrowa oraz dotychczasowy stopień płynności kadr 
 
Struktura strategii zarządzania zasobami ludzkimi koncentruje się wokół pomocy organizacji 
w pozyskiwaniu i utrzymaniu potrzebnych jej ludzi, zapewnieniu pracownikom szkolenia, rozwoju, 
motywacji, właściwego wynagrodzenia, a także podejmowania kroków w celu stworzenia i utrzymania 
dobrego klimatu stosunków pracowniczych. Jednocześnie stanowi ona podbudowę dla polityki 
dotyczącej zarządzania kadrami, czyli wytycznych na temat metod, jakie organizacja zamierza 
stosować w zarządzaniu ludźmi.  

 
Polityka personalna to jeden z podstawowych czynników rozwoju Spółki. System zarządzania 
zasobami ludzkimi obejmuje planowanie potrzeb kadrowych, rekrutację zewnętrzną i wewnętrzną oraz 
system szkoleń pozwalający na przygotowanie pracowników do zmian zachodzących w firmie oraz jej 
otoczeniu. Działania takie mają na celu spełnianie oczekiwań pacjentów poprzez efektywne 
realizowanie zadań. Dlatego też wszelkie działania z zakresu zarządzania kadrami 
są skoncentrowane na stworzenie i zachowanie wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej obsady firmy 
przy zachowaniu racjonalnego poziomu kosztów związanych z zatrudnieniem. Prawidłowo 
prowadzona polityka zatrudniania sprzyja nie tylko temu, by pracownicy wzmacniali firmę w bieżącej 
działalności, ale także by chcieli pozostać w niej na dłużej. Zatrudniane osoby posiadają określone 
doświadczenie zawodowe, wyróżniają się dużą kreatywnością i mobilnością.  
 
10.3. System wynagradzania 
 
System wynagrodzeń Swissmed dzieli się na trzy podstawowe grupy: 
� osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
� osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, 
� osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. 
 
Dodatkowymi składnikami systemu są umowy o współpracy oraz umowy o zarządzanie. Osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę posiadają wynagrodzenie zasadnicze, jest ono niezależne 
od normatywnego czasu pracy, co w konsekwencji prowadzi do czytelnych zasad naliczania, 
wynagradzania oraz zadowolenia pracowników. Swissmed dla personelu etatowego wprowadził 
okresowe oceny pracownika jako podstawę do tworzenia systemu motywacyjnego  
 
Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie otrzymują wynagrodzenia zależne od czasu pracy 
(stawki godzinowej). Zaletą tej formy wynagradzania jest minimalizacja kosztów związanych z czasem 
nieprzepracowanym przez zleceniobiorcę.  
 
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło rozliczane są na podstawie algorytmów 
uzależniających wysokość płacy od przychodów i kosztów bezpośrednich związanych z ich 
uzyskaniem. Dzięki tej formie wynagradzania Spółka zyskuje efektywność zadaniową pracowników, 
profesjonalizm oraz zaangażowanie w wykonywane zadania.  
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Umowy o współpracy rozliczane są na podstawie rachunków przekładanych Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. przez lekarzy prowadzących działalność w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.  
 
Umowy o zarządzanie naliczane i rozliczane są ryczałtowo zgodnie z indywidualnie zawartą umową 
między stronami 
 
11.  KOMENTARZ DO WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W ROKU 2005 
 
11.1. Analiza porównawcza bilansu i rachunku zysków i strat 
 
Analiza porównawcza  aktywów Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wykazanych  
w sprawozdaniu finansowym za 2005 rok w zestawieniu z danymi za 2004 rok wskazuje na spadek 
wartości majątku Spółki mierzonego wartością aktywów o ponad 40 %. Zmniejszenie wartości 
aktywów powstało na skutek sprzedaży przychodni w Gdańsku przy ulicy Skłodowskiej 5 oraz szpitala 
w Gdańsku przy ulicy Wileńskiej 44 wraz z nieruchomościami gruntowymi spółce zależnej Swissmed 
Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 
 
Analiza porównawcza pasywów Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wykazanych  
w sprawozdaniu finansowym za 2004 rok wskazuje na wzrost udziału kapitału własnego  
w finansowaniu działalności gospodarczej – na dzień 31.12.2005 udział procentowy kapitału własnego 
w wartości pasywów wyniósł 40,75 % podczas kiedy na dzień 31.12.2004 udział ten wynosił 29,63 %. 
 
Analiza porównawcza rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005  
w porównaniu z rachunkiem zysków i strat za okres od 12.12.2003 do 31.12.2004 dostarcza 
następujących danych: 
 

� wskaźnik dynamiki przychodów netto ze sprzedaży przekroczył 68%, 

� wskaźnik dynamiki kosztów działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 48,9%, 

� nastąpiło zmniejszenie straty ze sprzedaży, jej udział w przychodach stanowił w 2005 roku 26,3% 
podczas kiedy w 2004 roku jej udział w przychodach stanowił 43,2%, 

� wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2005 roku był dodatni i wyniósł 2 730 tys. zł 
podczas kiedy w roku 2004 odnotowano stratę w wysokości 728 tys. zł, 

� wynik na działalności finansowej zamknął się w 2005 roku stratą w wysokości 182 tys. zł, podczas 
kiedy w 2004 roku na działalności finansowej odnotowano zysk w wysokości 772 tys. zł, 

� strata netto za 2005 rok zamknęła się kwotą 735 tys. zł, w porównywalnym okresie 2004 roku 
strata netto wyniosła 2 989 tys. zł. 

 
 
 
 
12.  WYBRANE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ PODSTAWOWE 
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE ZA 2005 ROK NA TLE DANYCH ZA LATA 2001-2004 
 
 
WYBRANE POZYCJE BILANSU 2005 2004 2003 2002 2001 

aktywa ogółem 36 853 62 632 34 610 18 436 12 048 

kapitał zakładowy 14 570 13 811 8 728 8 728 838 

kapitał własny 15 019 18 555 6 578 8 495 1 894 

      

WYBRANE POZYCJE RACH.ZYS. I STRAT 2005 2004 2003 2002 2001 

Przychody netto ze sprzedaży 12 623 7477 4528 5707 4654 

Zysk/strata netto -735 -2989 -1917 -1572 -2391 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 2005 2004 2003 2002 2001 
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rentowność majątku ROA -1,99 -4,77 -5,54 -8,53 -19,85 

rentowność kapitału ROE -4,89 -16,11 -29,14 -18,51 -126,24 

rentowność sprzedaży ROS -5,82 -39,98 -42,33 -27,55 -51,38 
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EBIT/DA 2005 2004 2003 2002 2001 

zysk/strata ze sprzedaży -3320 -3230 -1593 -779 -2580 

amortyzacja 3333 1818 497 554 542 

EBIT/DA 13 -1412 -1096 -225 -2038 
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Struktura kosztów działalności operacyjnej 2005 2004 2003 2002 2001 

koszty działalności operacyjnej 15 943 10 707 6 121 6 486 7 234 

koszty sprzedanych produktów 12 992 8 391 5 925 4 356 5 340 

koszty sprzedaży 301 - - - - 

koszty ogólnego zarządu 2 650 2 316 1 96 2 130 1 894 

      

Struktura kosztów działalności operacyjnej w % 2005 2004 2003 2002 2001 

koszty działalności operacyjnej 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
koszty sprzedanych produktów 81,49% 78,37% 96,80% 67,16% 73,82% 

koszty sprzedaży 1,89% - - - - 

koszty ogólnego zarządu 16,62% 21,63% 3,20% 32,84% 26,18% 
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 2005 2004 2003 2002 2001 

koszty sprzedanych produktów 12 992 8 391 5 925 4 356 5 340 

przychody netto ze sprzedaży 12 623 7 477 4 528 5 707 4 654 
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13. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE 
MAJĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU 
OBROTOWYM 2005 r. 

 
Do czynników o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
należy: 
 
� osiągnięcie zysku w wysokości 2.961 tys. zł z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych               

( zbycie nieruchomości do spółki zależnej ), 
� osiągnięcie przychodów z tytułu kontraktów z NFZ na poziomie 6.416 tys. zł, 
� osiągniecie przychodów z tytułu na rzecz podmiotów współkorzystających  

z infrastruktury oraz obsługi Emitenta w wysokości 2.751 tys. zł, 
� osiągnięcie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach lecznictwa zamkniętego na rzecz 

pacjentów prywatnych w wysokości 848 tys. zł, 
� wydatki w wysokości 1.047 tys. zł dotyczących kosztów rekrutacji personelu medycznego oraz 

utrzymania infrastruktury medycznej oraz kosztów przedkontraktowych poniesionych  
w celu spełnienia wszelkich wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz zdrowia Emitentowi 
jako świadczeniodawcy w ramach kontraktu usług medycznych, którego zakres obejmuje lata 
2004-2006, 

� wydatki w wysokości 765 tys. zł poniesione na reklamę prowadzoną w środkach masowego 
przekazu usług medycznych oraz marki SWISSMED. 
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14. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE 
MAJĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W NAJBLIŻSZYM ROKU 
OBROTOWYM 2006 r. 
 
Lp. Data 

zaistnienia 
znaczącej 

zmiany 

Opis zdarzenia powodującego znaczącą zmianę w sytuacji 
finansowej lub handlowej Emitenta 

Numer 
raportu 

bieżącego 

1. 17 stycznia 
2006 

Umorzenie odsetek z umów pożyczek 

W dniu 17.01.2006 r. Emitent otrzymał oświadczenie Theo Frey AG 
z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, spółki zależnej od Bruno 
Hangartnera - głównego akcjonariusza Emitenta, którego 
przedmiotem jest częściowe umorzenie odsetek wynikających ze 
wszystkich umów pożyczek udzielonych Emitentowi. 

Łączna kwota umorzonych odsetek od udzielonych pożyczek 
wyniosła 1.145.279,50 zł. (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć 
tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100). 

Łączna kwota odsetek pozostałych do zapłaty, naliczonych na dzień 
31.12.2005 r., wynosi obecnie 490.834,09 zł. (słownie: czterysta 
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 09/100), 
przy czym od dnia 01.01.2006 r. odsetki od wiążących strony umów 
pożyczek nie są naliczane. 

Umorzeniu uległy odsetki od poniższych umów pożyczek: 
1. umowa pożyczki z dnia 14.11.1997 r. na kwotę 80.000 CHF 
(spłacona), 
2. umowa pożyczki z dnia 09.02.1998 r. na kwotę 1.277.000 DEM 
(spłacona), 
3. umowa pożyczki z dnia 23.11.1998 r. na kwotę 1.500.000 DEM 
(spłacona), 
4. umowa pożyczki z dnia 09.12.1999 r. na kwotę 243.946,40 CHF 
(spłacona), 
5. umowa pożyczki z dnia 24.10.2000 r. na kwotę 149.997,18 USD 
(spłacona), 
6. umowa pożyczki z dnia 18.01.2001 r. na kwotę 225.000 USD 
(spłacona), 
7. umowa pożyczki z dnia 06.12.2001 r. na kwotę 400.000 DEM, 
8. umowa pożyczki z dnia 25.04.2002 r. na kwotę 200.000 EUR, 
9. umowa pożyczki z dnia 24.06.2003 r. na kwotę 100.000 CHF, 
10. umowa pożyczki z dnia 07.08.2003 r. na kwotę 200.000 CHF, 
11. umowa pożyczki z dnia 12.11.2003 r. na kwotę 100.000 EUR, 
12. umowa pożyczki z dnia 23.12.2003 r. na kwotę 100.000 EUR, 
13. umowa pożyczki z dnia 04.02.2004 r. na kwotę 100.000 EUR. 
 

2/2006 

2. 24 stycznia 
2006 

Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ na rok 2006 

24 stycznia 2006 r. Emitent otrzymał podpisane przez strony aneksy 
do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z 
Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, jak następuje: 

1. Aneks nr 14 do Umowy z dnia 14.01.2005 r. nr 
11/000102/SZP/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
Leczenie Szpitalne; wartość zakontraktowanych świadczeń: 
3.125.980,00 PLN (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt złotych); 

6/2006 
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2. Aneks nr 8 do umowy z dnia 01.01.2005 r. nr 11/000102/SZP-
L/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Leczenie 
Szpitalne Programy Terapeutyczne (Lekowe); wartość 
zakontraktowanych świadczeń: 108.000,00 PLN (sto osiem tysięcy 
złotych); 
3. Aneks nr 6 do Umowy z dnia 27.12.2004 r. nr 11/000102/AOS-
W/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryjne 
Świadczenia Specjalistyczne – Ambulatoryjne Świadczenia 
Diagnostyczne Współfinansowane; wartość zakontraktowanych 
świadczeń: 865.980,00 PLN (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt złotych); 
4. Aneks nr 6/2005 do Umowy z dnia 27.01.2005 r. nr 
11/000102/AOS/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne; wartość 
zakontraktowanych świadczeń: 1.714.689,20 PLN (jeden milion 
siedemset czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 
złotych 20/100); 
5. Aneks nr 1/2006 do Umowy z dnia 24.01.2005 r. nr 
11/000102/POZ/2005/6 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
Podstawowa Opieka Zdrowotna; wartość zakontraktowanych 
świadczeń: 342.565,92 PLN (trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset 
sześćdziesiąt pięć złotych 92/100) 
Jednocześnie Emitent poinformował o podpisaniu pod koniec 
grudnia 2005 r. dodatkowych umów obejmujących okres od 
01.01.2006 do 31.12.2006 r. związanych z podstawową opieką 
zdrowotną: 

a) Umowa z dnia 28.12.2005 r. nr 11/000102/POZ-T/2006 o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka 
Zdrowotna (transport sanitarny w POZ), na kwotę 11.749,12 PLN; 
b) Umowa z dnia 28.12.2005 r. nr 11/000102/POZ-W/2006 o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka 
Zdrowotna (nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i 
pielęgniarska), na kwotę 4.284 PLN; 
c) Umowa z dnia 28.12.2005 r. nr 11/000102/POZ-A/2006 o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka 
Zdrowotna (nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i 
pielęgniarska), na kwotę 2.205 PLN. 
Wartość umów Podstawowej Opieki Zdrowotnej podana została w 
oparciu o dane na dzień 31 grudnia 2005 r. Wartość tych umów w 
ciągu roku może ulegać zmianie w zależności od ilości pacjentów, 
którzy wybrali lekarza pierwszego kontaktu w NZOZ Swissmed 
Centrum Zdrowia.  

Wszystkie aneksy i umowy obejmują okres rozliczeniowy od 
01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. 

Łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2006 wynosi 
6.175.453,24 PLN (sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 
czterysta pięćdziesiąt trzy złote 24/100) i przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Spółki. 
 
 

3 27 stycznia 
2006 

Podjęcie przez NWZ w dniu 27.01.2006 r. uchwały o emisji akcji 
serii E z prawem poboru 
Uchwała nr 7-w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 

7/2006 
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Statutu oraz dematerializacji papierów wartościowych 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia 
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 
431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych 
oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki postanawia: 

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 
1.430.151 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto 
pięćdziesiąt jeden) złotych i nie większą niż 19.426.465 (słownie: 
dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych. 

 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 
ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1.430.151 
(słownie: jednego miliona czterystu trzydziestu tysięcy stu 
pięćdziesięciu jeden ) i nie więcej niż 19.426.465 (słownie: 
dziewiętnastu milionów czterystu dwudziestu sześciu tysięcy 
czterystu sześćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E 
o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty zero groszy) każda akcja. 

3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 
wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2005 rozpoczynający się w dniu 
1 stycznia 2005 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2005 r. 
4. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden 
złoty zero groszy). 

5. Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, 
którym służy prawo poboru. 

6. Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom 
Spółki. Trzy akcje Spółki serii A, B, C lub D uprawniają do objęcia 
czterech akcji serii E. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych 
warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w 
szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii 
E oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii E. 

8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym 
przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala 
się na dzień 9 marca 2006 roku. 

9. Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne. 
 
10. Podmioty składające zapis na akcje serii E mogą potrącać swoje 
bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne wobec Spółki z 
wierzytelnością Spółki względem nich z tytułu opłacenia zapisu na 
akcje serii E. 
 
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych 
zasad, trybu i terminów opłacania zapisów na akcje serii E w drodze 
potrącania wierzytelności pieniężnych. 

12. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia 
bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających 
zapis na akcje serii E wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec 
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podmiotów składających zapis na akcje serii E wynikająca z tytułu 
złożenia tego zapisu. 

13. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie 
dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, 
poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich 
niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji 
akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji 
serii E w depozycie papierów wartościowych. 

14. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań 
niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.). 

15. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie 
dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich 
niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji 
praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o 
rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów 
wartościowych. 

16. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań 
niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na 
rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.). 

17. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie 
dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań 
mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w 
tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii E w 
depozycie papierów wartościowych. 

18. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań 
niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na 
rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.). 
 
19. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: 
 a)  w §7 ust. 1 słowa „14.569.849 złotych (słownie: czternaście 
milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 
czterdzieści dziewięć złotych)” zastępuje się słowami: „nie mniej niż 
16.000.000 zł. (słownie: szesnaście milionów złotych) i nie więcej niż 
33.996.314 zł. (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście złotych)”. 
b)  w §7 ust. 2 – zdanie pierwsze – słowa „14.569.849 (słownie: 
czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
osiemset czterdzieści dziewięć)” zastępuje się słowami „nie mniej niż 
16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji i nie więcej niż 
33.996.314 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście)”. 
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 c)  w §7 ust. 2 po punkcie d) dodaje się punkt e) o treści: „e) nie 
mniej niż 1.430.151 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści 
tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 19.426.465 (słownie: 
dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o 
łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.430.151 zł. (jeden 
milion czterysta trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i 
nie większej niż 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów 
czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 
złotych) .” 
 

4. 13 luty 2006 Odstąpienie od zamiaru nabycia udziałów Polmed Sp. z o.o. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w dniu 
13.02.2006 r. wypowiedział spółce Polmed Sp. z o.o. z siedzibą w 
Starogardzie Gdańskim list intencyjny z dnia 13 października 2005 r. 
wraz z załącznikiem do tego listu, zawierającym szczegółowe 
założenia ewentualnej transakcji. Przedmiotem listu intencyjnego 
było nabycie przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 51% udziałów 
w Polmed Sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie 
bieżącym nr 48/2005. Wypowiedzenie nastąpiło wobec informacji 
powziętych w ostatnim czasie przez Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A., jako uczestnika rynku usług medycznych, które na obecnym 
etapie rozwoju obu firm czynią dokonanie transakcji, o której była 
mowa w w/w dokumentach, nieatrakcyjnym dla Emitenta. 
 

14/2006 

5. 16 luty 2006 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej 

W dniu 16 lutego 2006 r. Emitent otrzymał Postanowienie Sądu 
Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 15 lutego 2006 r., o 
podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce Prywatny Serwis 
Medyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, nr 
KRS 0000145314. Podwyższenie kapitału nastąpiło z kwoty 
591.200,00 zł. do kwoty 791.200,00 zł., tj. o kwotę 200.000 zł. 
(kapitał dzieli się na 7.912 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł. 
każdy udział).  Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce 
Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. nastąpiło w wyniku realizacji 
celów emisji akcji serii D.  Swissmed Centrum Zdrowia S.A. posiada 
100% udziałów w w/w spółce zależnej. 
 

17/2006 

 21 luty 2006 Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym 

W dniu 21 lutego 2006 r. została zawarta umowa pożyczki ze spółką 
Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, która jest 
akcjonariuszem Emitenta oraz spółką powiązaną z członkiem Rady 
Nadzorczej Emitenta.  

Na mocy w/w umowy, Pożyczkodawca udzieli Emitentowi pożyczki 
w kwocie 260.000,00 EUR (słownie: dwustu sześćdziesięciu tysięcy 
euro).  Kwota pożyczki zostanie przekazana Emitentowi w terminie 
do dnia 23 lutego 2006 r.  Spłata pożyczki nastąpi do dnia 20 marca 
2007 r. Odsetki w wysokości 3,9835 % w skali roku płatne będą po 
spłacie należności głównej.  Umowa nie przewiduje kar umownych. 

Zgodnie z treścią umowy, Emitent przeznaczy kwotę pożyczki na 
środki obrotowe, w tym na spłatę pozostałej części zobowiązania z 
tytułu umowy kredytu nr G3/I/DN/023/02 zawartej z Kredyt Bankiem 
S.A. w dniu 04.09.2002 r., w celu ostatecznego rozliczenia tej 

19/2006 
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umowy kredytowej przed terminem wymagalności. 

 
6. 24luty 2006 Umowa pożyczki ze spółką Magellan Sp. z o.o. 

Na mocy w/w umowy, Pożyczkodawca udzieli Emitentowi pożyczki 
w kwocie 1.600.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 
złotych). Kwota pożyczki została przekazana Emitentowi w dniu 24 
lutego 2006 r. Spłata pożyczki nastąpi w dwudziestu czterech 
miesięcznych ratach, począwszy od dnia 30 czerwca 2006 r. do dnia 
31 maja 2008 r. włącznie. Średnia miesięczna kwota kosztów 
obsługi pożyczki, tj. odsetek od kwoty pożyczki i prowizji, wynosi 
28.276,66 zł. Zabezpieczeniem pożyczki jest umowa 
przewłaszczenia środków trwałych stanowiących własność Emitenta 
o wartości netto nie większej niż 2.300.000 zł., zawarta w dniu 
24.02.2006 r., która stanowi załącznik do przedmiotowej umowy 
pożyczki, oraz weksel własny in blanco. Emitent uprawniony jest do 
wcześniejszej spłaty całości lub części zadłużenia bez dodatkowych 
obciążeń. 

 

20/2006 

7. 27 luty 2006  Rozliczenie umowy o kredyt inwestycyjny z Kredyt Bankiem 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o ostatecznym 
rozliczeniu umowy o kredyt inwestycyjny denominowany w euro z 
dnia 04.09.2002 r., nr G3/I/DN/023/02, zawartej z Kredyt Bankiem 
S.A., III Oddział w Gdańsku.  

Na podstawie w/w umowy, Kredytodawca udzielił Emitentowi kredytu 
inwestycyjnego w wysokości równowartości w złotych polskich kwoty 
4.937.629 EUR (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści 
siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć euro). W dniu 
27.02.2006 r. Emitent otrzymał zaświadczenie z Kredyt Banku S.A. 
w Warszawie, z dnia 24.02.2006 r., o całkowitej spłacie przez 
Emitenta w dniu 24.02 2006 r. zobowiązań z tytułu w/w umowy 
kredytowej, przed terminem wymagalności. 

21/2006 

 
 

15. ZAŁOŻENIA STRATEGII SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. NA LATA 2005 -2012  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podał do publicznej wiadomości założenia strategii 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na lata 2005 – 2012 w raporcie bieżącym nr 42/2005. 

Zgodnie z treścią niniejszego raportu po ostatecznym zamknięciu inwestycji budowy szpitala 
w Gdańsku Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zamierza przystąpić do realizacji kolejnych 
etapów strategii rozwoju Spółki.  

Strategia Krótkoterminowa – lata 2005 – 2006: 

1. wzmocnienie marki Swissmed na terenie województwa pomorskiego identyfikowanej  
z najwyższym standardem opieki połączonym z gwarancją najlepszego serwisu medycznego; 

2. pozyskanie do współpracy minimum 500 lekarzy na terenie województwa pomorskiego; 
3. przejęcie najlepszych prywatnych przychodni medycznych na terenie Trójmiasta oraz  

w jego sąsiedztwie; 
4. uruchomienie budowy szpitala w Warszawie. 
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Strategia Średnioterminowa – lata 2007 – 2009: 

1. oddanie do użytku szpitala w Warszawie; 
2. najchętniej wybierana sieć lecznicza przez towarzystwa ubezpieczeniowe; 
3. uruchomienie budowy i oddanie do użytku szpitala w Poznaniu; 
4. wzmocnienie marki Swissmed na terenie województwa mazowieckiego  

i wielkopolskiego; 
5. otoczenie szpitali w Warszawie i Poznaniu siecią partnerów medycznych oraz przychodni 

medycznych. 

Strategia Długoterminowa - lata 2010 – 2012 

1. uruchomienie budowy i oddanie do użytku szpitala w Krakowie; 
2. otoczenie szpitala w Krakowie siecią partnerów medycznych oraz przychodni medycznych. 

W związku podaniem założeń strategii Emitenta do publicznej wiadomości, zmianie ulega brzmienie 
punktu VI.5. Prospektu emisyjnego akcji serii D: „Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne 
Emitenta na najbliższe lata”, zamieszczonego na stronie 68 Prospektu, który otrzymuje brzmienie jak 
wyżej podano. 

 
16. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ 
 
16.1. Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów 
 
Znaczna większość 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. Inwestor musi zdawać sobie sprawę z faktu, że 
znaczna część usług przedsiębiorstw służby zdrowia, w tym także Emitenta jest kontraktowana przez 
państwowego monopolistę, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. 
 
16.2. Ryzyko zależności od kluczowego personelu 
 
Ze względu na charakter i specyfikę działalności Emitenta istotne jest utrzymanie personelu 
zarządzająco – administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach.  
Emitent musi także utrzymać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach.  Ze względu na możliwą 
zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związana z odpływem pracowników do innych 
krajów Unii Europejskiej Emitent zwraca uwagę inwestorów na ryzyko wystąpienia trudności 
z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów 
zatrudnienia. 
 
16.3. Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji dominującej 
 
W chwili obecnej Pan Bruno Hangartner posiada – jako osoba fizyczna i pośrednio przez Theo Frey 
East AG – w sumie 68,22 %  akcji  Emitenta, dających prawo do wykonywania 68,22%  głosów na 
WZ. Posiadane akcje Emitenta Pan Bruno Hangartner traktuje jako inwestycję długoterminową i nie 
nosi się z zamiarem ich zbycia. W przekonaniu Emitenta posiadanie przez Pana Bruno Hangartnera 
pozycji dominującej nie stanowi czynnika ryzyka, lecz w świetle dotychczasowych doświadczeń należy 
do pozytywnych aspektów działalności Emitenta. Należy jednak pamiętać o wszystkich aspektach 
związanych z posiadaniem znacznego pakietu akcji przez osobę fizyczną. 
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16.4 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 być 
akceptowane zarówno przez usługodawców jak i usługobiorców.  
Mimo to Emitent zwraca uwagę na ryzyko zmian w systemie, zwłaszcza że jest to obszar chętnie 
wykorzystywany przez polityków do wprowadzania – typowych dla ich działalności – 
nieprzewidywalnych i nieracjonalnych zmian. 
 
16.5. Ryzyko konkurencji 
 
Emitent działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o:  
� 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 Emitenta jako Operatora Infrastruktury 
jest  konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich kwalifikacjach, renomie i 
znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczącym usługi medyczne przy wykorzystaniu 
infrastruktury Emitenta. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług 
medycznych – głównie prywatne przychodnie i spółdzielnie lekarskie. 
Emitent zwraca uwagę na ryzyko związane z każdym wymienionym obszarem rywalizacji 
konkurencyjnej. 
 
16.6. Ryzyko kursowe 
 
Z uwagi na fakt, że Emitent dokonuje zakupów części wyposażenia oraz materiałów według cen 
określonych w walutach obcych, a także posiada kredyt walutowy, istnieje ryzyko, iż wahania kursów 

walut mogą mieć negatywny wpływ na jego wyniki finansowe. 
 
16.7. Obciążenie środków trwałych 
 
 
16.7.1. Zastaw skarbowy na urządzeniach i sprzęcie medycznym wynikający z faktu iż,: 
 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 21.10.2005 wystąpiła do Naczelnika Pomorskiego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku od towaru i usług  VAT  
za miesiąc wrzesień 2005r. do dnia 28.12.2005r. na podstawie Art. 76a par.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r.  
Decyzją z dnia 05.12.2005r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Naczelnik Pomorskiego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku odroczył termin płatności podatku VAT w kwocie 8.470.337zł, oraz ustalił 
opłatę prolongacyjną w kwocie 89.113zł, oraz ustanowił zastaw skarbowy na ruchomościach 
stanowiących własność Swissmed Centrum Zdrowia S.A. o wartości netto przekraczającej 9mln PLN. 
Postawę prawną rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie w zakresie odroczenia terminu płatności 
zobowiązania podatkowego stanowi Art. 67a par.1 pkt. 1 Ordynacja podatkowa. 
Powyższej ulgi udzielono Spółce w ramach pomocy de minimis, na podstawie par. 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w 
zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 94, poz. 
900). 
Pismem z dnia 02.01.2006r., Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku poinformował o 
wygaśnięciu z dniem 27.12.2005r. wyżej opisanych zastawów skarbowych w związku z spełnieniem 
warunków określonych we wniosku.  
 
16.7.2. Hipoteki wpisane na rzecz Kredyt Bank S.A. 
 
Hipoteki umowne kaucyjne wpisane zostały na rzecz Kredyt Bank Spółka Akcyjna III Oddział w 
Gdańsku na zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego denominowanego na EUR udzielonego 
przez Bank spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na podstawie Umowy nr G3/I/DN/023/02 Z DNIA 
04.09.2002 r.: 



Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

 26 

� do kwoty 7.000.000,00 EUR wpisana na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 
44 (KW nr GD1G/00051094/0), 

� do kwoty 500.000,00 EUR wpisana na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 5 (KW nr GD1G/00087552/0), 

� do kwoty 200.000,00 EUR wpisana na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 6 (KW nr GD1G/00087169/8). 
 

W związku z całkowitą spłatą kredytu Bank stwierdził wygaśnięcie wierzytelności oraz wyraził zgodę 
na wykreślenie wszystkich wpisanych na swoją rzecz hipotek. Wnioski o wykreślenie hipotek złożone 
zostały przez Emitenta w dniu 24 marca 2006 r. 
 

 
17.  GŁÓWNE RYNKI ZBYTU  
 
Spółka działa na rynku usług medycznych podlegającym wielu zmianom systemowym w ciągu 
ostatnich piętnastu lat. W okresie pomiędzy 1989 rokiem a 1998 rokiem następowało powolne 
usamodzielnianie się publicznych jednostek medycznych, poprzez przenoszenie funkcji 
właścicielskich ZOZ - ów na samorządy lokalne. W 1999 roku wprowadzono reformę służby zdrowia, 
której podstawowymi założeniami było rozdzielenie funkcji prawodawcy, płatnika i dostarczyciela usług 
medycznych. Równocześnie wprowadzenie kas chorych pozwoliło na zwiększenie udziału w rynku 
prywatnych podmiotów świadczących usługi medyczne.  
W 2003 roku nastąpiła kolejna zmiana w sposobie zorganizowania rynku medycznego w Polsce – 17 
kas chorych zastąpił jeden, centralny Narodowy Fundusz Zdrowia, zaś w obliczu bardzo dużej zapaści 
finansowej służby zdrowia wprowadzono mechanizm stopniowego podnoszenia składki zdrowotnej. 
 

Najszybciej rozwijającym się sektorem usług medycznych jest sektor prywatny, głównie finansowany 
bezpośrednio przez pacjentów. Motorem rozwoju prywatnej służby zdrowia jest fakt, że 
zapotrzebowanie na nowoczesne usługi medyczne rośnie szybciej niż dochód narodowy, a ponieważ 
możliwość zwiększania wydatków publicznych na zdrowie jest ograniczona coraz większa część usług 
finansowana jest wprost z kieszeni pacjentów. Obecnie czynnikiem generującym stale rosnący popyt 
na prywatne usługi zdrowotne jest słabość publicznej służby zdrowia, a elementem ograniczającym 
korzystanie z takich świadczeń są szczupłe dochody wielu z potencjalnych pacjentów. 

Działalność SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. skoncentrowana jest w północnej części polski na 
terenie województwa pomorskiego.   
 

 
 
W roku 2004 w województwie pomorskim było 39 szpitali (w tym 11 niepublicznych) dysponujące 
8.595 łóżkami. W porównaniu z wcześniejszymi latami liczba szpitali zwiększyła się o osiem w 
stosunku do poziomu z roku 1999,  przy jednoczesnym spadku ilości łóżek do 8.595 (z poziomu 
10.333). Nowo powstające jednostki tworzone są głównie na bazie wynajmowanych części szpitali 

publicznych.  
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Województwo pomorskie  2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Szpitale ogółem  39 43 42 41 39 35 
W tym szpitale niepubliczne  11 12 10 9 4 0 
Liczba łóżek ogółem  8.595 9.187 9.578 9.599 9.587 10.333 
W tym w szpitalach 
niepublicznych  

562 495 392 374 63 0 

Źródło: Biuletyn Statystyczny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

 
Trójmiasto wraz z przyległymi miejscowościami stanowi więc bardzo atrakcyjny obszar inwestycyjny 
dla przedsięwzięć z dziedziny ochrony zdrowia. Przejawem tego jest dynamiczny rozwój prywatnych 
praktyk lekarskich oferujących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i porad 
specjalistycznych. O ile w 1999 r. zarejestrowanych było w Gdańsku 5 praktyk lekarskich, to w 2000 r. 
było ich już 58 (zob. Informator o sytuacji Społeczno-Gospodarczej Gdańska, styczeń-grudzień 2000, 
wyd. Urząd Statystyczny  
w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku), zaś na początku roku 2006 w rejestrze Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w samym Gdańsku zarejestrowanych jest 167 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Analizując potencjał rynku usług medycznych województwa pomorskiego należy zwrócić również 
uwagę, że województwo to, a w szczególności Trójmiasto stanowią atrakcyjny obszar turystyczny. 
Rozwijające się połączenia promowe ze Szwecją i Danią sprawiają, że Gdańsk odwiedzany jest przez 
coraz większą liczbę turystów zagranicznych. Stanowią oni bardzo atrakcyjny segment rynku dla 
dysponującej odpowiednim zapleczem placówki medycznej. W toku dotychczasowej działalności 
oddziału szpitalnego Swissmed Centrum Zdrowia udzielono pomocy medycznej wielu pacjentom 
zagranicznym, a wynagrodzenia uzyskane za te świadczenia od zachodnich towarzystw 
ubezpieczeniowych są kilkukrotnie wyższe od przeciętnych cen usług medycznych obowiązujących w 
Polsce. Trójmiasto, to również znaczący ośrodek akademicki skupiający niemałą liczbę osób 
pobierających naukę w różnych trybach (w dużej części studentów zamiejscowych), którzy również 
korzystają z ofert lokalnych palcówek medycznych. Spółka dysponuje bazą 72 łóżek szpitalnych, co 
stanowi około 0,4% udziału w województwie pomorskim i 0,02% w skali kraju.  
 
Swój udział w rynku Trójmiasta Spółka szacuje na poziomie 3,1%. Szacunki te są oparte na założeniu, 
że średnio jeden mieszkaniec korzysta z 5,5 porad lekarskich rocznie, na co wskazują badania 
przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Według Emitenta posiadana przez niego 
infrastruktura pozwala na udzielenie od 180 do 225 tys. porad lekarskich, co daje udział w lokalnym 
rynku na poziomie 4,3-5,4%, przy założeniu, że Trójmiasto skupia 754 tys. mieszkańców.  

 
 
Analiza kontraktu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  
za rok 2005( Źródło: informator o umowach Narodowego Funduszu Zdrowia) 

ŚWIADCZENIE SWISSMED NZOZY POW NFZ 
udział 

Swissmed 
w NZOZ 

udział 
Swissme
d w POW 

NFZ 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
kardiologicznym - hospitalizacja 
jednodniowa 

    306 720,00        318 720,00    845 000,00 96% 36% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
kardiologicznym - hospitalizacja 

    962 030,00     2 007 670,00    67165 000,00 48% 1% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
intensywnej terapii - hospitalizacja 

    178 000,00        632 060,00   39337 740,00 28% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
ginekologiczno-położniczym - 
hospitalizacja jednodniowa 

    199 998,00        667 299,60    894 299,60 30% 22% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
ginekologiczno-położniczym - 
hospitalizacja 

                 -          309 100,00    36979 820,00 0% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
chirurgii ogólnej - hospitalizacja 
jednodniowa 

                 -          617 350,00    2 426 690,00 0% 0% 



Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

 28 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
chirurgii dla dzieci - hospitalizacja 
jednodniowa 

    192 996,00        240 996,00    240 996,00 80% 80% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
chirurgii naczyniowej - 
hospitalizacja 

 1 289 750,00     1 289 750,00    5 353 790,00 100% 24% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
chirurgii naczyniowej - 
hospitalizacja jednodniowa 

                 -            48 000,00    195 840,00 0% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
chirurgii urazowo-ortopedycznej - 
hospitalizacja jednodniowa 

        1 300,00        817 750,00    821 350,00 0% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
okulistycznym - hospitalizacja 
jednodniowa 

        1 600,00        736 600,00    736 600,00 0% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale 
okulistycznym - hospitalizacja 

                 -            33 950,00    19 418 770,00 0% 0% 

Ryczałt w izbie przyjęć       36 500,00          36 500,00    11 265 520,00 100% 0% 

Podsumowanie 3 168 894,00 7 755 745,60 185 681 415,60 41% 2% 

 
 

 
Udział w kontraktach z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w latach 2004-2005 ogółem i na tle 
kontraktów wszystkich Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w woj. pomorskim. 

 

  Udział Swissmed w NFZ  Udział Swissmed w POW NFZ  

ŚWIADCZENIE  2004 2005 2004 2005 

Punkt rozliczeniowy w oddziale kardiologicznym 
- hospitalizacja jednodniowa 

87% 96% 37% 36% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale kardiologicznym 
- hospitalizacja 

0% 48% 0% 1% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej 
terapii - hospitalizacja 

3% 28% 0% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale ginekologiczno-
położniczym - hospitalizacja jednodniowa 

6% 30% 3% 22% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale ginekologiczno-
położniczym - hospitalizacja 

3% 0% 0% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej 
- hospitalizacja jednodniowa 

25% 0% 7% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii dla 
dzieci - hospitalizacja jednodniowa 

100% 80% 100% 80% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii 
naczyniowej - hospitalizacja 

49% 100% 49% 24% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii 
naczyniowej - hospitalizacja jednodniowa 

1% 0% 0% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii 
urazowo-ortopedycznej - hospitalizacja 
jednodniowa 

49% 0% 49% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale okulistycznym - 
hospitalizacja jednodniowa 

5% 0% 5% 0% 

Punkt rozliczeniowy w oddziale okulistycznym - 
hospitalizacja 

0% 0% 0% 0% 



Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

 29 

Ryczałt w izbie przyjęć 6% 100% 0% 0% 

Podsumowanie  12% 41% 0% 2% 

 
Źródło: informator o umowach Narodowego Funduszu Zdrowia, Emitent 

 
 
 
18. UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM UMOWY ZAWARTE 
POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWY UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI 
 

18.1. Umowy o udzielanie świadczeń medycznych zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia 

 
Umowy zawarte przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia z 
Narodowym Funduszem Zdrowia zostały uznane za istotne ze względu na ich łączną wartość, która 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

 

18.2. Umowa nr 11/000102/SZP/2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 
szpitalne 

 
Umowa została zawarta 14 stycznia 2005 r. na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 
grudnia 2007 r. 
Stronami umowy są: 
� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia (Świadczeniodawca), 
� Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział  Funduszu). 
Przedmiotem umowy jest kompleksowe i całodobowe organizowanie i wykonywanie przez 
Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach 
szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do umowy.  
 
W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie 
określonych świadczeń medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym  
w ogólnych warunkach umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Koszty świadczenia obejmują, 
między innymi, koszty: kwalifikacji do leczenia szpitalnego, badań diagnostycznych, terapii zleconych 
przez Świadczeniodawcę, leków, wyrobów medycznych  
i środków pomocniczych, świadczeń z zakresu profilaktyki, pielęgnacji i rehabilitacji, transportu 
sanitarnego oraz innych świadczeń związanych z pobytem w szpitalu. Zgodnie  
z aneksem nr 14 do Umowy kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy 
w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wynosi 3.125.980,00 PLN 

18.3. Umowa nr 11/000102/SZP-L/2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 
szpitalne w zakresie programów terapeutycznych (lekowych) 

 
Umowa została zawarta 1 stycznia 2005r. na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 
grudnia 2007 r. 
Stronami umowy są: 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia 
(Świadczeniodawca), 

� Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział 
Funduszu). 

W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie 
określonych świadczeń medycznych, w zakresie programy terapeutyczne (lekowe), zgodnie  
z systemem finansowania ustalonym w ogólnych warunkach umów o udzielenie świadczeń 
zdrowotnych. Zgodnie z aneksem nr 8 zawartym na rok 2006 kwota zobowiązania Oddziału Funduszu 
wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizowania niniejszej umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. 
do dnia 31 grudnia 2006 r. wynosi 108.000,00 PLN 
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18.4. Umowa nr 11/000102/AOS/2005 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna 

 
Umowa zawarta została 27 stycznia 2005r. na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 
grudnia 2007 r. 
Stronami umowy są: 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia 
(Świadczeniodawca), 

� Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział 
Funduszu). 

Przedmiotem umowy jest kompleksowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę 
świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na 
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie poradni alergologicznej, endokrynologicznej, 
gastroenterologicznej, kardiologicznej, dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, 
chirurgii dzieci, chirurgii naczyniowej, chirurgii ręki, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznej, 
otolaryngologicznej. 

W ramach opisywanej umowy Świadczeniodawca zobowiązany jest sfinansować wykonanie 
określonych świadczeń medycznych, zgodnie z systemem finansowania ustalonym  
w ogólnych warunkach umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z aneksem nr 6/2005 
kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizowania niniejszej 
umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wynosi 1.714.689,20 PLN 
Kwoty zobowiązań Oddziału Funduszu w poszczególnych zakresach świadczeń określone zostały w 
załączniku do umowy. 

18.5. Umowa nr 11/000102/AOS-W/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

 
Umowa została zawarta 27 grudnia 2004r. na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 
grudnia 2007 r. 
Stronami umowy są: 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia 
(Świadczeniodawca), 

� Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział 
Funduszu). 

Przedmiotem umowy jest kompleksowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę 
świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie 
współfinansowanych ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych, szczegółowo określonych w 
załączniku nr.1 do umowy (USG, TK, RTG, Endoskopia). Świadczeniodawca zobowiązany jest do 
zapewnienia świadczeniobiorcom należytej dostępności do świadczeń, a w szczególności do 
stosowania zasad udzielania tych świadczeń, określonych w standardach pracowni diagnostycznych 
zawartych w materiałach informacyjnych. Świadczeniodawca udziela świadczeń na podstawie 
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego do kierowania na ambulatoryjne 
świadczenia diagnostyczne współfinansowane. 
 
Warunki finansowe Umowy ustalane są corocznie w wyniku negocjacji Stron. Na podstawie aneksu nr 
6 kwota zobowiązania NFZ względem NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia za wykonane świadczenia 
zdrowotne w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wyniesie 865.980,00 
PLN. 
 

18.6. Umowa nr 11/000102/POZ/2005 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej– podstawowa 
opieka zdrowotna  

 
Umowa została zawarta 24 stycznia 2005 na czas określony od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 
grudnia 2007 r. 
Stronami umowy są: 

� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia 
(Świadczeniodawca), 
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�  Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział 
Funduszu). 

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne 
wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności w 
miejscu zamieszkania, środowisku nauczania i wychowywania w warunkach ambulatoryjnych lub 
domowych.  
Warunki finansowe Umowy ustalane są corocznie w wyniku negocjacji Stron. Na podstawie 
protokołów uzgodnień Strony podpisują aneks, określający kwotę zobowiązania NFZ względem NZOZ 
Swissmed Centrum Zdrowia za wykonane świadczenia zdrowotne. Zgodnie z aneksem nr 1/2006 
szacunkowa wartość świadczeń wynikających z tej umowy w od dnia  
1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wynosi 342.565,92 PLN. Kwota zobowiązania 
Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu niniejszej umowy jest sumą miesięcznych kwot 
stanowiących iloczyn liczby ubezpieczonych objętych opieką przez Świadczeniodawcę w danym 
okresie sprawozdawczym i określonych w umowie stawek kapitacyjnych. 

 
Emitent zawarł ponadto z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ trzy dodatkowe umowy związane 
z podstawową opieką zdrowotną na rok 2006:   

� Umowę z dnia 28.12.2005 r. nr 11/000102/POZ-T/2006  o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna (transport sanitarny w POZ) na kwotę 
11.749,12 PLN 

� Umowę z dnia 28.12.2005 r. nr 11/000102/POZ-W/2006 o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna (nocna i świąteczna wyjazdowa opieka 
lekarska i pielęgniarska) na kwotę 4.284 PLN  

� Umowę z dnia 28.12.2005 r. nr 11/000102/POZ-A/2006 o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna (nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka 
lekarska i pielęgniarska) na kwotę 2.205 PLN Wysokość umów Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej podana została w przybliżeniu, w oparciu o dane na dzień 31 grudnia 2005 
r. Wartość umów w ciągu roku ulega zmianie w zależności od ilości pacjentów 
zarejestrowanych do lekarza pierwszego kontaktu w NZOZ Swissmed Centrum 
Zdrowia. 

 
 
19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI JEDNORAZOWA LUB ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ DANY PODMIOT POWIĄZANY W OKRESIE OD 
POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH 
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EURO 
 

Emitent jest stroną następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, istotnych dla działalności 
Grupy Kapitałowej Swissmed: 

I. Umowy Emitenta ze Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. 

II. Umowy Emitenta z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o. 
III. Umowy Emitenta z Theo Frey Aktiengesellschaft  z siedzibą w Bern, Szwajcaria 
IV. Umowy Swissmed Nieruchomości Sp. Z o.o. z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o. 

 

I. Umowy Emitenta ze Swissmed Nieruchomości Sp. Z o.o. 

1. Umowa sprzedaży nieruchomości  
2. Umowa przyrzeczenia udzielenia pożyczki 
3. Umowa najmu pomieszczeń użytkowych – budynek Szpitala 
4. Umowa najmu pomieszczeń użytkowych – budynek Przychodni 
5. Umowa zlecenia prowadzenia biura oraz obsługi administracyjnej nieruchomości 
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1. Umowa sprzedaży nieruchomości 
 
Umowa zawarta została 1 września 2005 r. pomiędzy Emitentem a spółką zależną Swissmed 
Nieruchomości Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów. 
 
Na mocy umowy sprzedaży Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o nabyła trzy nieruchomości 
stanowiące własność Emitenta:  

� nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr 117/3 o obszarze 11.819 m
2 

(jedenaście 
tysięcy osiemset dziewiętnaście metr. kwadr.), położoną w Gdańsku przy ulicy 
Wileńskiej nr 44, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę 
wieczystą Kw nr GD1G/00051094/0, 

� nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr 20/2 o obszarze 510 m
2 

(pięćset dziesięć 
metr. kwadr.), położoną w Gdańsku przy ulicy Skłodowskie-Curie nr 6, dla której Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Kw nr 
GD1G/00087169/8, 

� lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony przy ulicy M. 
Skłodowskiej-Curie nr 5 w Gdańsku, o powierzchni użytkowej 649 m

2
 (sześćset 

czterdzieści dziewięć metr. kwadrat.) obejmujący: w piwnicy: kotłownię, pomieszczenie 
do destylacji wody, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie serwerowni i centrali 
telefonicznej, pomieszczenie socjalne i korytarze, na parterze: rejestrację, gabinet 
pielęgniarski oraz 3 (trzy) gabinety okulistyczne, na I piętrze: 2 (dwa) gabinety 
konsultacyjne, gabinet USG, gabinet gastroenterologiczny, gabinet ginekologiczny 
oraz wc i na II piętrze 2 (dwa) pomieszczenia administracyjne; dla którego Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Kw nr 
GD1G/00087552/0. Do powyższego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość 
przynależy udział wynoszący 76/100 (siedemdziesiąt sześć/sto) części w użytkowaniu 
wieczystym działki gruntu pod budynkiem i we współwłasności części wspólnych 
budynku położonego na tej działce gruntu, objętych księgą wieczystą Kw nr 71053 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku. 

 
 
 

Opisane wyżej nieruchomości stały się własnością Emitenta na podstawie umów sprzedaży w 
1999 i 2000 roku od Gminy Miasta Gdańska, zaś opisany lokal niemieszkalny stanowiący 
odrębną nieruchomość na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i 
sprzedaży lokalu w 1999 roku. 
Opisana wyżej działka gruntu nr 117/3 położona przy ulicy Wileńskiej nr 44 zabudowana jest 
budynkami i budowlami szpitala, zaś działka nr 20/2 położona przy ulicy Skłodowskie-Curie nr 
6 stanowi utwardzoną budowlami parkingowymi nieruchomość i na ten cel jest 
wykorzystywana.   
 
 
Nieruchomości sprzedane zostały spółce Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. za łączną kwotę 
49.168.000,- (czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, w tym: 

� nieruchomość objęta Kw nr GD1G/00051094/0 (działka nr 117/3) za kwotę 
46.970.000.- (czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych, 
obejmującą należny podatek VAT, 

� nieruchomość objęta Kw nr GD1G/00087169/8 (działka nr 20/2) za kwotę 98.000.- 
(dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, 

� lokal niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, objęty Kw nr 
GD1G/00087552/0  za kwotę 2.100.000.- (dwa miliony sto tysięcy) złotych. 

 
Nieruchomości objęte Kw nr nr:  GD1G/00087169/8 i GD1G/00087552/0 stanowiły towar używany w 
rozumieniu art.43 ust.2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tak więc ich sprzedaż zwolniona 
była od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 tej ustawy w związku z art. 29 
ust. 5 tej ustawy. 
 
Część ceny w kwocie 27.042.400,- (dwadzieścia siedem milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta) 
złotych została zapłacona z kredytu bankowego udzielonego Kupującej przez BRE Bank Hipoteczny 
S.A z siedzibą w Warszawie Umową Kredytu nr KZ/05/0082 z dnia 11 sierpnia 2005 roku, zaś część 
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ceny w kwocie 7.866.880,- (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt) złotych została zapłacona bezpośrednio przez Kupującą do końca 2005 roku. 

Pozostała część ceny w kwocie 14.258.720,- (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem 
tysięcy siedemset dwadzieścia) złotych, zgodnie z Umową sprzedaży, zostanie zapłacona najpóźniej 
w terminie do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

Co do obowiązku zapłaty pozostałej części ceny w podanej wysokości i wskazany sposób 
Przedstawiciel Swissmed Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gdańsku poddał reprezentowaną Spółkę egzekucji wprost z aktu notarialnego stosownie do art. 777 
§1. pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. 

Wydanie nieruchomości Kupującej nastąpiło z dniem 1 września 2005 r. W dniu wydania przeszły 
na Kupujacą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytymi nieruchomościami.  

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.- (sześć 
milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) EURO z przeznaczeniem na pokrycie części ceny nabycia 
nieruchomości, opisanych powyżej.  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). Termin spłaty 
kredytu został określony na dzień 28 sierpnia 2022 roku 
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 6.910.000.- (sześć milionów dziewięćset dziesięć 
tysięcy) EURO oraz  

� hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 3.455.000.- (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt 
pięć tysięcy) złotych – ustanowione na opisanych wyżej, 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 Gdańsk-Północ w Gdańsku. 

 
 
2. Umowa przyrzeczenia udzielenia pożyczki 
 
Umowa przyrzeczenia udzielenia pożyczki zawarta została 13 września 2005 r. pomiędzy Emitentem 
a spółką zależną  Swissmed Nieruchomości Sp. Z o.o. Pożyczka ma zostać udzielona w celu 
zagwarantowania zapłaty przez spółkę zależną pozostałej części ceny za zakup nieruchomości przy 
ul. Wileńskiej 44 oraz przy ul. Skłodowskiej-Curie 5 i 6, zgodnie z Umową Sprzedaży Nieruchomości 
zawartej przez Strony w dniu 1 września 2005. Wypłata pożyczki nastąpi przez zarachowanie na 
poczet zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży Nieruchomości.  
 
Na mocy Umowy Emitent przyrzekł udzielić spółce zależnej pożyczki w maksymalnej wysokości 
22.125.600,00 PLN w dwóch ratach, których maksymalna wysokość będzie wynosić: 
I rata – 7.866.880,00 PLN 
II rata – 14.258.720,00 PLN 
 
Zgodnie z zapisami Umowy przyrzeczenia udzielenia pożyczki, Prezes Zarządu Swissmed 
Nieruchomości Sp. Z o.o. udzielił BRE Bankowi Hipotecznemu S.A. z siedzibą w Warszawie 
nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Swissmed Nieruchomości Sp. Z o.o. 
oświadczenia woli skierowanego do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczącego żądania zawarcia 
Przyrzeczonej Umowy Pożyczki oraz złożenia żądania wypłaty kwoty rat pożyczki w następujący 
sposób: 

� żądanie zawarcia Przyrzeczonej Umowy Pożyczki łączni z wypłatą pierwszej raty 
pożyczki nie wcześniej niż 31.12.2005 r. i nie później niż 10.01.2006 r., w kwocie 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wymagalną na dzień 31.12.2005 r., zgodnie z 
Umową Sprzedaży Nieruchomości a kwotą zapłaconą do tego dnia przez Swissmed 
Nieruchomości Sp. Z o.o. 

� żądania wypłaty drugiej raty pożyczki nie wcześniej niż 31.12.2007 r. i nie później niż 
10.01.2008 r. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wymagalną zgodnie z 
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Umową Sprzedaży Nieruchomości a kwotą zapłaconą do tego dnia przez Swissmed 
Nieruchomości Sp. Z o.o. 

 
Emitent przyrzekł przekazać spółce zależnej środki pieniężne w terminie 5 dni roboczych od dnia 
złożenia żądania wypłaty. W wypadku nie złożenia żądania wypłaty raty pożyczki w terminie 
zobowiązanie Emitenta do wypłaty przyrzeczonej raty pożyczki wygasa.  
 
Spółka zależna zobowiązała się zwrócić kwotę pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w ratach 
z nadwyżek finansowych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że spłata pożyczki 
będzie podporządkowana spłacie kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną w BRE Bank 
Hipotecznym S.A. na podstawie Umowy Kredytu nr KZ/05/0082 z dnia 11.08.2005 r.  
 
 
3. Umowa najmu Pomieszczeń użytkowych – budynek Szpitala ul. Wileńska 
 
Umowa zawarta została 1 września 2005 r. pomiędzy Emitentem (Najemcą) a spółką zależną  
Swissmed Nieruchomości Sp. Z o.o.(Wynajmującym) 
 
Na podstawie Umowy Wynajmujący oddał Najemcy do używania znajdujące się w Szpitalu przy ul. 
Wileńskiej 44 pomieszczenia o łącznej powierzchni najmu 7.910,8 m2 z wyłączeniem następujących 
pomieszczeń: 

� laboratorium (pomieszczenia o numerach 2.158a, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 
2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169) 

� apteki (pomieszczenia o numerach 2.170, 2.171, 2.172, 2.173)  
� restauracji (pomieszczenia o numerach 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.117a, 

2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123) 
� kiosku (pomieszczenia numer: 1.002, 1.002a) 
� pomieszczeń numer: 1.088, 1.089a, 1.089, 1.090, 1.091, 1.092, 1.093, 1.094, 1.095, 

1.096, 1.097, 1.098, 1.099, 1.100, 1.101a, 1.104a, 2.155 i 3.37. 
   
Powierzchnia Najmu stanowi podstawę dla obliczania czynszu i wszelkich innych należności, o 
których mowa w Umowie i które są obliczane w odniesieniu do Powierzchni Najmu. Najemca wyraził 
zgodę na współkorzystanie z przedmiotu najmu z innymi podmiotami świadczącymi usługi medyczne. 
 
Przedmiot Najmu oddany został Najemcy do odpłatnego używania na 10 lat od dnia zawarcia umowy 
najmu. Za używanie Przedmiotu Najmu Najemca płaci Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 
kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni najmu i złotowej równowartości 10 EUR (przeliczonych na PLN 
po średnim kursie NBP z tabeli kursów na pięć dni roboczych poprzedzające termin wymagalności 
czynszu) za m², w którym zawarte są opłaty eksploatacyjne, z wyjątkiem kosztów związanych 
z korzystaniem z łączy telefonicznych i internetowych. 
Najemca ma prawo udostępniać Przedmiot Najmu osobom trzecim. Zawarcie umowy podnajmu nie 
wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. 
 
 
4. Umowa najmu Pomieszczeń użytkowych – budynek Przychodni ul. Skłodowskiej-Curie 
 
Umowa zawarta została 1 września 2005 r. pomiędzy Emitentem (Najemcą) a spółką zależną  
Swissmed Nieruchomości Sp. Z o.o.(Wynajmującym) 
 
Na mocy Umowy Wynajmujący oddał Najemcy do używania znajdujące się w Przychodni przy ul. 
Skłodowskiej-Curie 5  pomieszczenia o łącznej powierzchni najmu 678,10 m².  Powierzchnia Najmu 
stanowi podstawę dla obliczania czynszu i wszelkich innych należności, o których mowa w Umowie i 
które są obliczane w odniesieniu do Powierzchni Najmu. Najemca wyraził zgodę na współkorzystanie 
z przedmiotu najmu z innymi podmiotami świadczącymi usługi medyczne. 
 
Przedmiot Najmu został oddany do odpłatnego używania przez Najemcę na okres 10 lat od dnia 
zawarcia umowy najmu. Za używanie Przedmiotu Najmu Najemca płaci Wynajmującemu czynsz 
najmu w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni najmu i złotowej równowartości 10 EUR 
(przeliczonych na PLN po średnim kursie NBP z tabeli kursów na pięć dni roboczych poprzedzające 
termin wymagalności czynszu) za m², w którym zawarte są opłaty eksploatacyjne, z wyjątkiem 
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kosztów związanych z korzystaniem z łączy telefonicznych i internetowych. Najemca ma prawo 
udostępniać Przedmiot Najmu osobom trzecim. Zawarcie umowy podnajmu nie wymaga pisemnej 
zgody Wynajmującego. 
 
 
5. Umowa zlecenia prowadzenia biura oraz obsługi administracyjnej nieruchomości 
nr 01/SWD/SDDN 
 
Umowa zlecenia prowadzenia biura oraz obsługi administracyjnej nieruchomości nr 01/SWD/SDDN 
zawarta została 1 września 2005 r. pomiędzy Emitentem (Zleceniobiorcą) a spółką zależną  Swissmed 
Nieruchomości Sp. Z o.o.(Zleceniodawcą). 
 
Na mocy Umowy Zleceniodawca zlecił a Zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia biura 
Zleceniodawcy w zakresie: 

� kontaktów z najemcami, 
� windykacji należności, 
� kontaktów z podmiotami administracji i bankami, 
� przyjmowania i wysyłania korespondencji, 
� obsługi linii telefonicznych, faksu i poczty elektronicznej, 
� wystawiania i ewidencji faktur, 
� inkasa należności z tytułu umów najmu i realizacji umów przekazu z trybie art.921 

Kodeksu Cywilnego 
� prowadzenia rejestracji obrotu gotówkowego. 

 
Miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonywanie czynności prowadzenia biura wynosi:  

� 50.000 zł netto opłaty stałej oraz  
� opłata zmienna ustalana miesięcznie w drodze kalkulacji, naliczana w miesiącu 

następującym po miesiącu rozliczeniowym.  
Opłata zmienna stosowana jest wyłącznie w przypadku, gdy zakres obsługi administracyjnej jest 
szerszy niż typowy zakres czynności powtarzanych miesięcznie. Wynagrodzenie powiększone jest 
o podatek VAT wg stawki 22%. 

 
Na mocy Umowy Zleceniobiorca podjął się także, za pośrednictwem wydzielonego organizacyjnie 
Operatora Infrastruktury Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku, stałej obsługi 
administracyjnej nieruchomości Zleceniodawcy położonych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 (Szpital) 
oraz przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5 i 6 (Przychodnia) w zakresie:  
 

� zapewnienia możliwości korzystania z łączy telekomunikacyjnych i sieci internetowej, 
� udostępnienia sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 
� utrzymania w należytym stanie porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, wraz 

z terenem zielonym i chodnikiem, 
� zapewnienia ochrony obiektów, 
� zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynków Szpitala i Przychodni,  
� modernizacji i adaptacji pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szpitala i Przychodni. 

 
Nadzór i kontrolę nad należytym wykonywaniem powierzonych zadań pełni Zleceniodawca. 
Zleceniobiorca wykonuje obsługę administracyjną nieruchomości zgodnie z poleceniami 
i zarządzeniami Zleceniodawcy. Wszelkie czynności Zleceniobiorca wykonuje na rzecz i w imieniu 
Zleceniodawcy. 
 
Miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonywanie czynności obsługi administracyjnej 
wynosi: 

� 50.000 zł netto opłaty stałej oraz  
� opłata zmienna ustalana miesięcznie w drodze kalkulacji, naliczana w miesiącu następującym 

po miesiącu rozliczeniowym.  
Opłata zmienna stosowana jest wyłącznie w przypadku, gdy zakres obsługi administracyjnej jest 
szerszy niż typowy zakres czynności powtarzanych miesięcznie. Wynagrodzenie powiększone jest 
o podatek VAT wg stawki 22%. 
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Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Strony mają możliwość jej wypowiedzenia 
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

II. Umowy zawarte przez  Emitenta z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o.  

 
1. Umowa Stałego Zlecenia na realizację świadczeń medycznych, 
2. Umowa o korzystanie z nieruchomości i wyposażenia szpitala oraz komplementarnych usług 

medycznych - Szpital ul. Wileńska 44 
3. Umowa o korzystanie z infrastruktury- Przychodnia ul. Skłodowskiej-Curie 5 
4. Umowa nr 36/P/2004 o korzystanie z gabinetu konsultacyjnego 

 
1. Umowa Stałego Zlecenia na realizację świadczeń medycznych 
 
 
Na mocy Umowy Stałego Zlecenia na realizację świadczeń medycznych Zleceniodawca (Prywatny 
Serwis Medyczny Sp. Z o.o.) zlecił Emitentowi świadczenie w imieniu i na rzecz Prywatnego Serwisu 
Medycznego Sp. Z o.o. następujących usług medycznych: 

� udzielaniu konsultacji lekarskich przez lekarzy Emitenta, za cenę stanowiącą 50% ceny 
wizyty; 

� wykonywanie zabiegów chirurgicznych, za wynagrodzeniem należnym Swissmed 
w wysokości 80%-90% kwoty zabiegu; 

� wykonywanie przez lekarzy Swissmed procedur medycznych ambulatoryjnych (w ramach 
poradni chirurgicznej) oraz Izby Przyjęć, za wynagrodzeniem stanowiącym 47% ceny danej 
procedury. 

� wykonywanie badań diagnostycznych: TK, RTG, USG, USG doppler, EKG, EKG wysiłkowe, 
EKG ciśnieniowe, holter, gastroskopia, kolonoskopia, pole widzenia, sigmoskopia, bac, 
spirometria, rektoskopia, odczulanie, testy alergiczne, badanie nasienia, inseminacja, za cenę 
stanowiącą 95% ceny procedury medycznej. 

 
Odpłatność za korzystanie z infrastruktury, komplementarne usługi medyczne Zleceniodawca ponosi 
zgodnie z warunkami umowy 36/P/2004 z dnia 02.05.2004 r. lub umowy 01/SKL/2005 z dnia 
01.04.2005 r.  

2. Umowa o korzystanie z nieruchomości i wyposażenia szpitala oraz komplementarnych usług 
medycznych – Szpital ul. Wileńska 44 

 
Umowa zawarta została przez Emitenta z Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o. (obecnie 
spółka zależna Emitenta) 27 lutego 2004 r. Dotyczy świadczenia usług medycznych w budynku 
Szpitala przy ul. Wileńskiej 44. 
 
Umowa reguluje korzystanie przez spółkę zależną z nieruchomości i wyposażenia szpitala przy 
ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku,  z gabinetów konsultacyjnych oraz z urządzeń i aparatury znajdujących 
się w szpitalu, a także korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej, usług pielęgniarskich 
i administrowania dokumentacją medyczną przez NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia, usług 
medycznych wykonywanych przez NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia na zlecenie Prywatnego 
Serwisu Medycznego oraz usług administracyjnych związanych z inkasowaniem i rozliczaniem 
środków pieniężnych.  
 
Za korzystanie z gabinetów konsultacyjnych Prywatny Serwis Medyczny płaci Emitentowi miesięczny 
czynsz równy sumie iloczynu liczby porad lekarskich udzielonych w gabinecie konsultacyjnym 
i uzgodnionej  w umowie stawki za jedną wizytę oraz opłatę stałą w wysokości określonej w umowie. 
Opłaty za podstawowe usługi pielęgniarskie oraz inne usługi zlecone rozliczane są analogicznie. 
 
Okres obowiązywania Umowy przedłużony został aneksem do dnia 31.03.2010 r. 
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3. Umowa o korzystanie z infrastruktury nr 01/SKL/2005 – Przychodnia ul. Skłodowskiej-Curie 5 

 
Dnia 1 kwietnia 2005 r. pomiędzy Emitentem a Prywatnym Serwisem Medycznym Sp. z o.o.(obecnie 
spółka zależna Emitenta) zawarta została Umowa nr 01/SKL/2005  dotycząca świadczenia usług 
medycznych w budynku Przychodni przy ul. Skłodowskiej-Curie 5.  
 
Umowa reguluje stosunki umowne nawiązywane w zakresie korzystania z gabinetów konsultacyjnych 
w przychodni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Gdańsku, a także  wynajem urządzeń i aparatury 
medycznej, korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej, usług pielęgniarskich i administrowania 
dokumentacją medyczną, usług medycznych wykonywanych przez NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia 
na zlecenie Prywatnego Serwisu Medycznego Sp. Z o.o. oraz usług administracyjnych związanych 
z inkasowaniem i rozliczaniem środków pieniężnych.  
 
Za korzystanie z gabinetów konsultacyjnych Prywatny Serwis Medyczny Sp. Z o.o. płaci Emitentowi 
miesięczny czynsz równy sumie iloczynu liczby porad lekarskich udzielonych w gabinecie 
konsultacyjnym i uzgodnionej  w umowie stawki za jedną wizytę oraz opłatę stałą w wysokości 
określonej w umowie. Opłaty za podstawowe usługi pielęgniarskie oraz inne usługi zlecone rozliczane 
są analogicznie.  
 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.03.2010 r. 
 
4. Umowa nr 36/P/2004 o korzystanie z gabinetu konsultacyjnego 
 
Umowa została zawarta 2 maja 2004 r. w Gdańsku pomiędzy Emitentem a spółką zależną  Swissmed 
Nieruchomości Sp. Z o.o.(Użytkownikiem) Dotyczy korzystania z gabinetu konsultacyjnego w budynku 
Szpitala Swissmed przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku, korzystania z podstawowych usług 
pielęgniarskich, z urządzeń i aparatury oraz z infrastruktury telekomunikacyjnej.  

 

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania gabinetu konsultacyjnego, Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. zapewni, na bazie personelu medycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Swissmed 
Centrum Zdrowia, w ramach odrębnej umowy Stałego Zlecenia na realizację świadczeń medycznych, 
obsługę pielęgniarską obejmującą: przygotowanie gabinetu i sprzętu medycznego do wizyty, 
rejestrację oraz przygotowanie pacjentów i dokumentacji medycznej do wizyty, zapewnienie 
materiałów medycznych wymaganych w gabinetach konsultacyjnych w myśl obowiązujących 
przepisów, oraz umawianie wizyt i inne zwyczajowo należące do podstawowych obowiązków 
pielęgniarek - zwane podstawowymi usługami pielęgniarskimi. 

Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik zlecił NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia prowadzenie 
rejestracji zdarzeń medycznych i przechowywanie dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna 
przechowywana jest przez NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia w placówce przy ul. Wileńskiej 44. 
Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej regulują stosowne przepisy prawa. 

Wyposażenie gabinetu w sprzęt wymagany w gabinetach konsultacyjnych zapewnia Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A. Oddział w Gdańsku.   
 
Za korzystanie z gabinetu konsultacyjnego Użytkownik płaci Wynajmującemu miesięczny czynsz 
równy sumie iloczynu liczby porad lekarskich udzielonych w gabinecie konsultacyjnym i określonej 
stawki za jedną wizytę, oraz opłaty stałej. Należności z tytułu opłat czynszowych wymagalne i płatne 
są z dołu, 10-go dnia każdego miesiąca i ustalane są na podstawie przekazywanych przez NZOZ 
Swissmed Centrum Zdrowia informacji o liczbie porad lekarskich, które odbyły się w miesiącu 
poprzednim.  
 
Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia przez 
każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
 

 

 



Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

 38 

IV.  Umowy zawarte przez Emitenta z Theo Frey Aktiengesellschaft  z siedzibą w Brnie, 
Szwajcaria 

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. 
 
Dnia 4 października 2005 r. w Gdańsku pomiędzy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. a Theo Frey 
Aktiengesellschaft  z siedzibą w Brnie, Szwajcaria, zawarta została Umowa sprzedaży udziałów w 
spółce Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o. Na mocy Umowy Sprzedaży Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A. nabyła za łączna kwotę 200.000 PLN 5.912 (pięć tysięcy dziewięćset dwanaście) 
udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy, co stanowiło 100% udziałów w kapitale 
i w głosach podczas obrad Walnego Zgromadzenia spółki Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o.  
 

 

20. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWARTE Z PODMIOTAMI ZALEŻNYMI 
 
20.1. Umowa o Zarządzanie zawarta w dniu 01 stycznia 2006r. pomiędzy Swissmed 
Nieruchomości Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku a Romanem  Walasińskim (Zarządcą). 
 
Na mocy Umowy Panu Romanowi Walasińskiemu powierzone zostało pełnienie funkcji Prezesa 
Zarządu spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. Pan Roman Walasiński zobowiązał się 
do prowadzenia spraw i interesów Spółki z należytą starannością i dbałością o interesy Spółki, 
w granicach kompetencji przypisanych do zajmowanego stanowiska, a także mając na uwadze 
powszechnie respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego oraz etyki w biznesie. Zarządca 
upoważniony jest do zarządzania spółką w zakresie obsługi nieruchomości, wynajmu maszyn 
i urządzeń, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pośrednictwa 
finansowego oraz do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki. Z tytułu należytego 
wykonywania umowy Zarządcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.000,00zł brutto. Zarządca 
zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe 
i organizacyjne Spółki niepodane do wiadomości publicznej, które uzyskał w związku lub przy okazji 
sprawowania funkcji. Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia 
przez każdą ze Stron. 
 
 
20.2. Umowa o zarządzanie zawarta 02 stycznia 2006. pomiędzy Prywatnym Serwisem 
Medycznym Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku a Panią Ewą Kuźma (Zarządca). 
 
Na mocy Umowy Pani Ewie Kuźma powierzona została funkcja Prokurenta w spółce Prywatny Serwis 
Medyczny Sp. z o.o. Prokurent upoważniony jest do zarządzania spółką oraz do składania 
i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki. Prokurent w swoim działaniu obowiązany jest 
zachować należytą staranność i sumienność, mając na uwadze powszechnie respektowane zwyczaje 
obrotu gospodarczego oraz etyki w biznesie. Z tytułu należytego wykonywania umowy  Prokurentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł brutto. Prokurent zobowiązany jest zachować 
w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne Spółki 
niepodane do wiadomości publicznej, które uzyskał w związku lub przy okazji sprawowania funkcji. 
Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron. 
 
 
21. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY, ZAWARTE UMOWY POŻYCZEK, UDZIELONE PORĘCZENIA 
I GWARANCJE 

21.1. Rozliczenie umowy z Kredyt Bankiem S.A. 

W I kwartale 2006 r. Emitent ostatecznie rozliczył umowę o kredyt inwestycyjny denominowany w euro 
z dnia 04.09.2002 r., nr G3/I/DN/023/02, zawartej z Kredyt Bankiem S.A., III Oddział w Gdańsku.  

Na podstawie w/w umowy, Kredytodawca udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 
równowartości w złotych polskich kwoty 4.937.629 EUR (słownie: cztery miliony dziewięćset 
trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć euro). W dniu 27.02.2006 r. Emitent 
otrzymał zaświadczenie z Kredyt Banku S.A. w Warszawie, z dnia 24.02.2006 r., o całkowitej spłacie 
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przez Emitenta w dniu 24.02 2006 r. zobowiązań z tytułu w/w umowy kredytowej, przed terminem 
wymagalności. 
 
21.2. Umowy pożyczek zawarte ze spółką Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria  
 
W roku 2005 Emitent zawarł siedem umów pożyczek ze spółką Theo Frey East AG 
z siedzibą w Bernie, Szwajcaria - podmiotem powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, 
o łącznej wartości 5.821.290,- PLN,: 

� Umowa pożyczki z dnia 06.01.2005 r. na kwotę 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy 
złotych). Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15.02.2006 r.  Odsetki w wysokości 
8,13%  w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 

� Umowa pożyczki z dnia  07.02.2005 r. na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 550.000 
CHF (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich). Spłata pożyczki nastąpi w 
terminie do dnia 10.02.2007 r.  Odsetki w wysokości 2,2183 % w skali roku płatne będą po 
spłacie należności głównej. 

� Umowa pożyczki z dnia 16.02.2005 r. na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 580.000 
CHF (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy franków szwajcarskich).  Spłata pożyczki nastąpi 
w terminie do dnia 20.02.2007 r.  Odsetki w wysokości 2,2233 %  w skali roku płatne będą po 
spłacie należności głównej. 

� Umowa pożyczki z dnia 29.03.2005 r. na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 200.000 
CHF (słownie: dwieście tysięcy franków szwajcarskich).  Spłata pożyczki nastąpi w terminie 
do dnia 30.04.2006 r.  Odsetki w wysokości 2,23 % w skali roku płatne będą po spłacie 
należności głównej. 

�  Umowa pożyczki z dnia 29.04.2005 r., na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 120.904,00 
CHF (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset cztery franki szwajcarskie). Spłata 
pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.06.2006 r.  Odsetki w wysokości 2,2383%  w skali roku 
płatne będą po spłacie należności głównej. 

� Umowa pożyczki z dnia 19.05.2005 r., na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 150.000,00 
EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro). Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 
15.07.2006 r.  Odsetki w wysokości 3,6010 % w skali roku płatne będą po spłacie należności 
głównej. 

� Umowa pożyczki z dnia 27.06.2005 r., na kwotę stanowiącą równowartość w PLN 200.000,00 
EUR (słownie: dwieście tysięcy euro). Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.07.2006r. 
Odsetki w wysokości 3,6049 % w skali roku płatne będą po spłacie należności głównej. 

21.3 . Udzielone pożyczki, poręczenia i gwarancje, z uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i 
gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym  

 

Umowa wsparcia 
 
18 sierpnia 2005 r. Emitent wspólnie ze spółką zależną Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. zawarł z 
BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Wsparcia, na podstawie której 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zobowiązała się do zapewnienia środków finansowych w wysokości 
gwarantującej Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. spełnienie warunków określonych w umowie 
kredytu zawartej przez spółkę zależną z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. 
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, 
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� zasilenia Rachunku Rezerwy Obsługi Długu kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy planowanym 
zyskiem netto, a faktycznie osiągniętym, w przypadku, gdy na koniec 2007 r. Wskaźnik 
Pokrycia Obsługi Zadłużenia DSCR obliczony na podstawie danych bilansowych według 
wzoru (zysk netto + amortyzacja / suma spłaconych w ciągu roku Rat Kapitałowo-
Odsetkowych) będzie poniżej 1,3. 

 
 
22. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI 
 
Emisja Akcji serii D 

12 grudnia 2005 r. uchwałą nr 430/2005 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 
wprowadził z dniem 14 grudnia 2005 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym 758.587 (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Subskrypcja  na akcje serii D rozpoczęła się 24 października 2005 r. i trwała do 8 listopada 2005 r. 8 
listopada przydzielono 758.587 akcji subskrybentom. Akcje serii D były obejmowane po 2,80 PLN. 
Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji liczona jako iloczyn liczby akcji przydzielonych i ceny 
jednej akcji wyniosła 2.124.043,60 zł. (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści 
trzy złote 60/100). 

Akcje serii D wprowadzone zostały do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 14 grudnia 
2005 r.  

Koszty emisji akcji serii D ustalono na kwotę 357.408,05 zł., na co złożyły się: 
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 57.740,44 zł. 
b) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa:  
162.724,48 zł., 
c) koszty promocji: 136.943,13 zł. 
Zgodnie z ary.36 Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji serii D zmniejszają kapitał zapasowy 
pochodzący z nadwyżki wartości emisji akcji ponad ich wartość nominalną. 
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną przydzieloną akcję serii D wyniósł: 
0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy). 

Wobec pozyskania w ramach publicznej subskrypcji akcji serii „D” kwoty niższej od szacowanej, 
zmianie uległ sposób realizacji strategii rozwoju Emitenta. Ze środków pozyskanych z emisji, Zarząd 
priorytetowo potraktował następujące cele emisji: 

� podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej Prywatny Serwis Medyczny Spółka z o.o. 
w Gdańsku, co pozwoli na poszerzenie oferty tej spółki o nowe produkty medyczne, 

� zakup systemu informatycznego umożliwiającego w przyszłości integrację z siecią przychodni, 
której budowa należy do podstawowych założeń strategii rozwoju Emitenta, 

� pozyskanie do systemu nowej kadry medycznej i umocnienie współpracy z lekarzami obecnie 
współpracującymi oraz innymi podmiotami celem poszerzania oferty Emitenta. 

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Spółki celem stworzenia 
możliwości sukcesywnego powiększania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 
23. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE 
ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK 
 
Emitent nie publikował prognoz na rok 2005. 
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24. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI 
WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ 
PODJĘTYCH PRZEZ EMITENTA W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM 
 
Spółka posiada zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Zarząd nieprzerwanie 
kontroluje poziom zadłużenia i dokonuje dywersyfikacji źródeł finansowania niwelując w ten sposób 
ewentualne zagrożenia.  Spółka pod koniec 2005 roku uzyskała w ocenie instytucji finansowych tj. 
bank hipoteczny,  towarzystwa leasingowe zdolność kredytową wystarczającą do zaciągania 
zobowiązań. Dzięki temu nastąpiła restrukturyzacja zadłużenia co w sposób istotny wpłynęło na 
poprawę sytuacji finansowej Spółki. 
 
25. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI 
KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, 
Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ 
DZIAŁALNOŚCI 
 
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podał do publicznej wiadomości raporcie bieżącym  Nr 
42/2006 założenia strategii Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na lata 2005 – 2012. 
 
Strategia Krótkoterminowa – lata 2005 – 2006: 
 
1) Wzmocnienie marki Swissmed na terenie województwa pomorskiego identyfikowanej z najwyższym 
standardem opieki połączonym z gwarancją najlepszego serwisu medycznego; 
2) Pozyskanie do współpracy minimum 500 lekarzy na terenie województwa pomorskiego; 
3) Przejęcie najlepszych prywatnych przychodni medycznych na terenie Trójmiasta oraz w jego 
sąsiedztwie; 
4) Uruchomienie budowy szpitala w Warszawie. 
 
Strategia Średnioterminowa – lata 2007 – 2009: 
 
1) Oddanie do użytku szpitala w Warszawie; 
2) Najchętniej wybierana sieć lecznicza przez towarzystwa ubezpieczeniowe; 
3) Uruchomienie budowy i oddanie do użytku szpitala w Poznaniu; 
4) Wzmocnienie marki Swissmed na terenie województwa mazowieckiego  
i wielkopolskiego; 
5) Otoczenie szpitali w Warszawie i Poznaniu siecią partnerów medycznych oraz przychodni 
medycznych. 

 

Strategia Długoterminowa - lata 2010 – 2012 

1) Uruchomienie budowy i oddanie do użytku szpitala w Krakowie; 
2) Otoczenie szpitala w Krakowie siecią partnerów medycznych oraz przychodni medycznych. 

W związku podaniem założeń strategii Emitenta do publicznej wiadomości, zmianie ulega brzmienie 
punktu VI.5. Prospektu emisyjnego akcji serii D: „Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne 
Emitenta na najbliższe lata”, zamieszczonego na stronie 68 Prospektu. 
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26.OCENA STRUKTURY KAPITAŁÓW I ZADŁUŻENIA EMITENTA 
 
26.1. Źródła finansowania Emitenta 
 
Źródła finansowania Emitenta 
 

Źródła finansowania w tys.zł I półrocze 
2005r. 

I półrocze 
2004r. 

IV kwartały 
2005* 

2004r. 2003r. 2002r. 

Kapitał własny 17 235 5 795 15 176 18 555 6 578 8 495 

Kapitał akcyjny 13 811 8 728 14 570 13 811 8 728 8 728 

Kapitał zapasowy 11 015 3 000 12 023 11 015 3 000 3 000 

Wynik z lat ubiegłych - 10 839 -  7 850 -10 839 
-    7 
850 

-   5 933 - 4 361 

Wynik netto -   1 320 -  2 651 -     578 
-    2 
989 

-   1 917 - 1 572 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

46 456 54 143 21 988 44 077 28 032 9 941 

Rezerwy na zobowiązania 1 112 405 1 064 1 639 381 1 051 

Zobowiązania długoterminowe 25 985 37 752 2 907 23 997 20 654 7 151 

w tym kredyty i pożyczki 14 708 20 558 2 801 16 054 14 274 2 301 

Zobowiązania krótkoterminowe 19 359 15 986 18 017 18 441 6 997 1 739 

w tym kredyty i pożyczki 2 778 15 562 517 2 408 - - 

Rozliczenia międzyokresowe - - - - - - 

Pasywa razem 63 691 59 938 37 164 62 632 34 610 18 436 
 
26.2. Ocena struktury kapitałów i zadłużenia Emitenta 
 
Ocena struktury i zadłużenia Emitenta 
 

Analiza zadłużenia I półrocze 
2005r. 

I półrocze 
2004r. 

IV kwartały 
2005* 

2004r. 2003r. 2002r. 

Wskaźnik zadłużenia 72,94% 90,33% 59,16% 70,37% 80,99% 53,92% 

Wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego 

178,78% 143,42% 756,38% 183,68% 135,72% 139,02% 

Wskaźnik zadłużenia 
krótkoterminowego 

234,81% 338,69% 122,04% 239,02% 400,63% 571,65% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych 

269,54% 934,31% 144,89% 237,55% 426,15% 117,02% 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z 
tytułu odsetek 

-174,80% -917,15% 64,73% -94,39% -
2533,33% 

-72,49% 

 

Sposób obliczania wskaźników: 
� Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa razem; 
� Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania ogółem / zobowiązania 

długoterminowe; 
� Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania ogółem / zobowiązania 

krótkoterminowe; 
� Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania ogółem / kapitały własne; 
� Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek = (wynik brutto+ koszty odsetek)/ koszty 

odsetek 

Zobowiązania ogółem nie obejmują rezerw. 
 
Wysokie wskaźniki zadłużenie Emitenta związane są z zobowiązaniami wynikającymi z 
przeprowadzonym procesem inwestycyjnym, polegającym na budowie Szpitala w Gdańsku. W wyniku 
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przeprowadzenia emisji akcji serii E wskaźniki te winny ulec poprawie dzięki wzrostowi kapitałów 
własnych Emitenta, a także spadku zobowiązań wynikającym z zapłaty za akcje serii E wymagalnymi 
wierzytelnościami.  
 
26.3.  Ocena płynności Emitenta  
 

Analiza płynności Emitenta 

Analiza płynności 2005r. 2004r. 2003r. 2002r. 

Wskaźnik bieżącej płynności 0,29 
 

0,12 0,26 0,99 

Wskaźnik szybkiej płynności 0,23 
 

0,11 0,23 0,91 

Sposób obliczania wskaźników: 
� Wskaźnik bieżącej płynności = majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe; 
� Wskaźnik szybkiej płynności = (majątek obrotowy – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe; 

 
Wskaźniki płynności Emitenta w wyniku  zmiany sposobu finansowania inwestycji oraz podwyższeniu 
kapitałów własnych w drodze emisji akcji serii D są na koniec 2005 roku wyższe niż na koniec roku 
2004. Planowane w celach emisji  zasilenie kapitału obrotowego kwotą 2,5 mln złotych przyczyni się 
do wzrostu ich wartości.  
 
 
 
 
Ocena struktury i zadłużenia Emitenta 
 

Analiza zadłużenia 2005r. 2004r. 2003r. 2002r. 

Wskaźnik zadłużenia 59,16% 70,37% 80,99% 53,92% 

Wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego 

756,38% 183,68% 135,72% 139,02% 

Wskaźnik zadłużenia 
krótkoterminowego 

122,04% 239,02% 400,63% 571,65% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych 

144,89% 237,55% 426,15% 117,02% 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z 
tytułu odsetek 

64,73% -94,39% -2533,33% -72,49% 

Sposób obliczania wskaźników: 
� Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa razem; 
� Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania ogółem / zobowiązania 

długoterminowe; 
� Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania ogółem / zobowiązania 

krótkoterminowe; 
� Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania ogółem / kapitały własne; 
� Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek = (wynik brutto+ koszty odsetek)/ koszty 

odsetek 

Zobowiązania ogółem nie obejmują rezerw. 
 
Wysokie wskaźniki zadłużenia Emitenta związane są  
z zobowiązaniami wynikającymi z przeprowadzonego procesu inwestycyjnego polegającego 
na budowie Szpitala w Gdańsku. W wyniku przeprowadzenia emisji Akcji Serii E wskaźniki te winny 
ulec poprawie dzięki wzrostowi kapitałów własnych Emitenta, a także spadku zobowiązań 
wynikających z zapłaty za Akcje Serii E wymagalnymi wierzytelnościami.  
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27. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU 
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO 
NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW 
STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ 
 

 
27.1.  Zarejestrowanie znaku patentowego Swissmed Centrum Zdrowia 
 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 maja br. otrzymał decyzję 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2005 r., uzupełnioną postanowieniem z 
dnia 19 kwietnia 2005 r., przyznającą prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny Swissmed 
Centrum Zdrowia o numerze Z-238938, w kolorze jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim. Znak 
przeznaczony jest do oznaczenia towarów i/lub usług w zakresie: 
 

� świadczenia usług medycznych w pełnym zakresie 
� świadczenia usług medycznych w pełnym zakresie w ramach prowadzonej opieki społecznej 
� świadczenia niemedycznych usług z zakresu opieki społecznej 
� prowadzenia kursów edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz 

działalności finansowej i obsługi nieruchomości, prowadzenia poradni pedagogicznych 
� oznaczania aparatów i instrumentów medycznych, chirurgicznych i stomatologicznych oraz 

artykułów ortopedycznych 
� oznaczania produktów kosmetycznych i toaletowych środków sanitarnych 
� oznaczania produktów farmaceutycznych i higienicznych oraz środków sanitarnych 

stosowanych w lecznictwie i higienie osobistej 
� świadczenia usług i pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego, usług w zakresie 

obsługi nieruchomości, pośrednictwa w sprawach sprzedaży i najmu nieruchomości 
 
 
 
27.2. Spłata zobowiązań związanych z nakładami poniesionymi na nieruchomość położoną 
w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 ("Szpital Swissmed"). 

W dniu 20 września 2005 roku, Spółka dokonała na rzecz Kredyt Bank S.A. przedterminowej spłaty 
kredytu w wysokości 4.424.119,82 EUR (cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto 
dziewiętnaście 82/100 euro). 

Dodatkowo, Spółka uregulowała zobowiązania w stosunku do Magellan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
w łącznej kwocie 2.384.938,77 zł. (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 
trzydzieści osiem złotych 77/100). 

Ponadto uregulowano następujące zobowiązania krótkoterminowe, wynikające z umów znaczących: 

� wobec Polnord SA z siedzibą w Gdańsku - kwota 2.147.305,80 zł. (dwa miliony sto 
czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięć złotych 80/100), 

� wobec Zalmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - kwota 198.091,16 zł. (sto dziewięćdziesiąt 
osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 16/100). 

� wobec Draeger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - kwota 1.528.913,76 zł. (jeden 
milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 76/100). 

Wraz ze spłatą w/w zobowiązań, nastąpiła znacząca poprawa wskaźników płynności.  

27.3. Otwarcie oddziału położniczego 

Zgodnie z planami rozwojowymi Spółki w dniu 22 września 2005 r. nastąpiło otwarcie oddziału 
położniczego w szpitalu Swissmed w Gdańsku. Oddział pełni dyżur całodobowy począwszy od dnia 1 
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października 2005r.  Zważywszy na wyniki badań rynku, jak również liczbę pacjentek prowadzonych 

przez lekarzy w poradni ginekologicznej, planuje się od 30 do 60 porodów miesięcznie.  Oferta 
adresowana jest głównie do pacjentów prywatnych. 

 
28. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 
EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ 
 
W okresie 2005 roku nie miały miejsca żadne istotne zmiany w zakresie podstawowych zasad 
zarządzania przedsiębiorstwem podmiotu dominującego Grupą, ani też jego grupą kapitałową. 
 
29. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W CIĄGU 
OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA 
I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENIA OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB 
WYKUPIE AKCJI 
 
29.1.  Organy administracyjne, zarządzające, i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego 
szczebla 
 
W organach Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający, Rada Nadzorcza jako organ 
nadzoru, natomiast nie występują organy administracyjne.  
 
Imiona i nazwiska, adresy miejsca pracy w ramach Emitenta członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze wyższego szczebla, które mają znaczenie dla 
stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją 
działalnością. 

 
29.2. Zarząd Emitenta 
 
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Prezesem Zarządu jest Roman 
Walasiński. 
Kadencja Pana Romana Walasińskiego jako członka Zarządu trwa 5 lat począwszy od 12 grudnia 
2003 roku. 
Pan Roman Walasiński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
Prezesa Zarządu.  
Pan Roman Walasiński jest ponadto Prezesem Zarządu w spółce Swissmed Nieruchomości Sp. zo.o., 
która jest spółką zależną Emitenta. 
 
29.3. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających Emitenta 

Zgodnie z §13 ust. 1  Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.  Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 
Członkowie Zarządu którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powołuje i 
odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady, w obecności co 
najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce 
Przewodniczącego Rady.  

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 
pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami 
prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 
kompetencji Zarządu.  Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  Uchwały Zarządu wymagają 
wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:  

� ustanowienie i odwołanie prokury,  
� udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 
� zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,  
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� przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
� zaciąganie kredytów i pożyczek,  
� sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.  

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu 
Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu 
łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.  

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez 
upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką 
a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej 
reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody 
Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w  spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez 
członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej 
jednego członka zarządu.  

29.4. Rada Nadzorcza 

 
Zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
składa się z 5 do 7 członków. Obecnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1. Bruno Hangartner – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Zbigniew Gruca 
3. Maciej Dobrzyniecki 
4. Jerzy Nowak 
5. Paweł Sobkiewicz 

 
29.5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2005 roku 
 
W dniu 12.01.2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powzięło 
odwołało ze składu Rady Nadzorczej  Zbigniewa Canowieckiego, Zenobiusza Żurawika i Krzysztofa 
Popendę.  
Pan Zbigniew Canowiecki oraz Pan Zenobiusz Wojciech Żurawik złożyli rezygnacje z funkcji 
pełnionych w Radzie Nadzorczej, natomiast Pan Krzysztof Popenda odwołany został z powodu 
niemożności uczestniczenia w pracach Rady Nadzorczej. 
 
Na nowych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało:  

1. Zbigniewa Grucę,  
2. Roberta Bębna,  
3. Czesława Pospieszyńskiego. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. obradujące w dniu 27 
stycznia 2006 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Bębna oraz Pana Czesława 
Pospieszyńskiego, zgodnie z ich wnioskami. 

Jednocześnie w dniu 27.01.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A. powołało nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Jerzego Nowaka oraz Pana Pawła 
Sobkiewicza. 
 
Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. Kadencja wszystkich członków wygasa 
z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za rok 2005. 
 
Pan Bruno Hangartner – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta - jest prezesem spółki Theo Frey 
Holding AG, Bern, Szwajcaria oraz członkiem Zarządu spółek Theo Frey AG i Theo Frey East AG, 
Bern, Szwajcaria.  
Pan Bruno Hangartner jest akcjonariuszem posiadającym 100% akcji Theo Frey Holding AG. Z kolei, 
Theo Frey Holding AG posiada odpowiednio 80% akcji spółki Theo Frey AG oraz 100% akcji spółki 
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Theo Frey East AG. Żadna z wymienionych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej 
w stosunku do Emitenta. 
Pan Bruno Hangartner jest Prezesem Zarządu spółki Prywatny Serwis Medyczny Sp. z o.o., która jest 
spółką zależną Emitenta. 
 
30. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE 
REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO 
STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE 
NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE 
 
Pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi oraz osobami na stanowiskach kierowniczych 
wyższego szczebla, nie zostały zawarte umowy przewidujące rekompensatę w przypadku ich 
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub 
zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 
 
31. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH 
Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE 
EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM 
PIERWSZEŃSTWA, 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 ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU 
ZYSKU; W PRZYPADKU GDY EMITENTEM JEST JEDNOSTKA DOMINUJĄCA LUB ZNACZĄCY 
INWESTOR - ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD 
OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH; JEŻELI ODPOWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE 
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM - OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ 
WSKAZANIE MIEJSCA ICH ZAMIESZCZENIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
 

31.1. Wynagrodzenia członków Zarządu Emitenta 

Pan Roman Walasiński otrzymuje wynagrodzenie wynikające z zawartej ze Spółką umowy o pracę. 
W latach 2004-2005 Pan Roman Walasiński nie pobierał wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-
prawnych oraz pełnionych funkcji. 

   

Wynagrodzenie Zarządu z tytułu 
umów o pracę 

Lp Imię i nazwisko 

2004r. 2005r. 

1 Roman Walasiński – Prezes Zarządu 538.000 337.000 

 Źródło: Emitent 

 

31.2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emitenta 

 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 
z tytułu pełnionej funkcji 

Lp Imię i nazwisko 

2004r. 2005r. 

1 Canowiecki Zbigniew 12.000 3.000 

2 Dobrzyniecki Maciej 6.000 12.000 
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3. Bruno Hangartner 12.000 14.000 

4. Popenda Krzysztof 6.000 - 

5. Czapiewski Mirosław 5.000 - 

6. Żurawik Zenobiusz 6.000 - 

7. Gruca Zbigniew - 12.000 

8. Bęben Robert - 11.000 

9. Pospieszyński Czesław - - 

10 Jerzy Nowak - - 

11 Paweł Sobkiewcz - - 

Źródło: Emitent 

 

Wynagrodzenie  z tytułu umów   
o pracę* 

Lp Imię i nazwisko 

2004r. 2005r. 

1 Bęben Robert 120.000 32.000 

Źródło: Emitent 

 
* przed powołaniem w skład Rady Nadzorczej 

 

Wynagrodzenie  z tytułu umów 
cywilno-prawnych 

Lp Imię i nazwisko 

2004r. 2005r. 

1. Gruca Zbigniew 5.000 30.000 

2 Bęben Robert - 8.000 

Źródło: Emitent 

 

31.3. Wynagrodzenia innych osób zarządzających wyższego szczebla 

 

Wynagrodzenie osób 
zarządzających wyższego 

szczebla z tytułu pełnionych 
funkcji Lp Imię i nazwisko 

2004r. 2005r. 

1 Ewa Kuźma 2.000 - 

2 Paweł Dąbrowski 155.000 155.000 

3. Włodzimierz Piankowski 84.000 63.000 

Źródło: Emitent 
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Wynagrodzenie osób 
zarządzających wyższego 

szczebla z tytułu umów o pracę Lp Imię i nazwisko 

2004r. 2005r. 

1 Ewa Kuźma 279.000 240.000 

Źródło: Emitent 

 
 

Wynagrodzenie osób 
zarządzających wyższego 

szczebla z tytułu pełnionych 
funkcji Lp Imię i nazwisko 

2004r. 2005r. 

1 Paweł Dąbrowski - 84.000 

2. Włodzimierz Piankowski 37.000 120.000 

Źródło: Emitent 

32. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJI I 
UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE) 
 

Pan Roman Walasiński – Prezes Zarządu, na koniec roku obrotowego 2005 posiadał 77.000 akcji 
Emitenta.   

W 2006 r., w wyniku dokonania zapisów na akcje serii E z posiadanych i nabytych praw poboru, Pan 
Roman Walasiński nabył 369.332 akcje serii E Emitenta i posiada obecnie 446.332 akcji Emitenta.  

Pan Bruno Hangartner – Przewodniczący Rady Nadzorczej, na koniec roku obrotowego 2005 posiadał 
8.594.000 akcji Emitenta.  

W 2006 r., w wyniku dokonania zapisów na akcje serii E z posiadanych praw poboru, Pan Bruno 
Hangartner nabył 10.792.000 akcji serii E Emitenta i posiada obecnie 19.386.000 akcji Emitenta.  

Spółka Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, podmiot zależny od Pana Bruno 
Hangartnera, na koniec roku obrotowego 2005 posiadała 1.492.110 akcji Emitenta. 
 
W 2006 r., w wyniku dokonania zapisów na akcje serii E z posiadanych praw poboru, Theo Frey East 
AG  nabyła 1.989.480 akcji serii E Emitenta i posiada 3.481.590 akcji Emitenta. 
 
33. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY 
ZALEŻNE, CO NAJMNIEJ 5 % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 
EMITENTA, 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 
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Podmioty (akcjonariusze) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 31.12.2005 r. 

 
Posiadacz akcji 

 
Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
[%] 

Liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZ 
[%] 

Ogółem 14.569.849 100 14.569.849 100 

Bruno Hangartner 8.594.000 58,98 8.594.000 58,98 

Theo Frey East AG 1.492.110 10,24 1.492.110 10,24 

Marek Dochnal 1.380.172 9,47 1.380.172 9,47 

OFE Dom S.A. 914.155 6,27 914.155 6,27 

TU Allianz Polska S.A. 729.286 5,01 729.286 5,01 

 

 

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji 

Po dniu bilansowym, miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji: 

Zmiana udziału OFE „DOM” S.A. 

W wyniku transakcji giełdowej zawartej w dniu 20.01.2006 r., a rozliczanej w dniu 25.01.2006 r., OFE 
„DOM” zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe i, przed rejestracją podwyższenia kapitału 
zakładowego w związku z emisją akcji serii E, posiadał 641.655 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy 
sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji Emitenta, co stanowiło 4,40% kapitału zakładowego. 

Posiadane akcje uprawniały do wykonywania 641.655 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co 
stanowiło 4,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed powyższą zmianą udziału, na 
dzień 31 grudnia 2005 r. OFE „DOM” posiadał 914.155 akcji Emitenta, co stanowiło 6,27% kapitału 
zakładowego.  Akcje te uprawniały do wykonywania 914.155 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, co stanowiło 6,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zmiana udziału TU Allianz Polska S.A. 

W dniu 29 grudnia 2005 r. TU Allianz Polska S.A. nabył akcje spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
co spowodowało przekroczenie 5% udziału TU Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Przed zmianą udziału TU Allianz Polska S.A. posiadał 714 286 akcji, co stanowiło 4,90% udziału w 
kapitale zakładowym Swissmed Centrum Zdrowia S.A., co dawało 714 286 głosów i stanowiło 4,90% 
udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Na dzień 31 grudnia 2005 r. TU Allianz Polska S.A. posiadał 729 286 akcji spółki Swissmed Centrum 
Zdrowia S.A., które stanowiły 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało 729 286 głosów 
i stanowiło 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Następnie w wyniku transakcji giełdowej zawartej w dniu 17 lutego 2006 r., TU Allianz Polska S.A. 
zmniejszył swój udział w kapitale zakładowym Emitenta.  
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Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E, TU Allianz 
posiadał 624.652 akcji Emitenta co stanowiło 4,29% kapitału zakładowego. Posiadane akcje 
uprawniały do wykonywania 624.652 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,29% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Nabycie akcji serii E przez Głównego Akcjonariusza 
 
Pan Bruno Hangartner, Główny Akcjonariusz oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Swissmed 
Centrum Zdrowia S.A., w wyniku dokonania zapisów na akcje serii E z posiadanych praw poboru, 
nabył 10.792.000 akcji serii E Emitenta i posiada obecnie 19.386.000 akcji Emitenta. 
 
Nabycie akcji serii E przez spółkę Theo Frey AG z siedzibą w Bernie, podmiot zależny od 
Głównego Akcjonariusza 
 
Spółka Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, podmiot zależny od Pana Bruno 
Hangartnera, w wyniku dokonania zapisów na akcje serii E z posiadanych praw poboru, nabyła 
1.989.480 akcji serii E Emitenta i posiada 3.481.590 akcji Emitenta. 

Podmioty (akcjonariusze) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu rocznego: 

 
Posiadacz akcji 

 
Liczba akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
[%] 

Liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZ 
[%] 

Ogółem 33.569.849 100 33.569.849 100 

Bruno Hangartner 19.386.000 57,02 19.386.000 57,02 

Theo Frey East AG 3.481.590 10,24 3.481.590 10,24 

 
 
34. UMOWY (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTE PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH 
MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ 
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY 
 
Nie zostały zawarte umowy, w wyniku których  mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatoriuszy. 
 
35. POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE 
UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH 
UPRAWNIEŃ 
 
Nie zostały wyemitowane papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku 
do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień.   
 
36. SYSTEM KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH 
 
Emitent nie posiada systemu kontroli programów akcji pracowniczych.  
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37. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKIE OGRANICZENIA W ZAKRESIE 
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA 
 
 
Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta 
oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające na akcje Emitenta.  
 
 
38. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ 
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW 
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW 
PROGNOZOWANYCH. 
 
Zarząd wcześniej nie publikował prognoz wyników na rok 2005. 
 
 
39. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 
LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE. 
 
W roku obrotowym 2005 nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Swissmed Centrum Zdrowia 
S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące. 
 
40. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM 
DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z 
UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ 
LUB WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓREGO 
WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. 
 
Brak postępowań toczących się przed sądem, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 
własnych Emitenta. 
 
 
 
41. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA 
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO 
KWARTAŁU. 
 
Emitent przystąpił do redukcji kosztów operacyjnych poprzez lepsze wykorzystanie średniej kadry 
medycznej oraz znaczne uzależnienie wynagrodzeń lekarzy operatorów współpracujących ze Spółką 
od ilości wykonanych procedur medycznych.  
 
Emitent uruchomił system zaopatrzenia w materiały medyczne w oparciu o procedury przetargowe, 
co wpłynie na obniżenie kosztów działalności medycznej.  
 
Emitent podjął działania w kierunku zaktywizowania obsługi pacjentów prywatnych na bazie 
infrastruktury medycznej, należącej do SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. poprzez wprowadzenie 
systemu motywującego partnerów medycznych związanych ze Spółką umowami o współpracy.  
 
Zgodnie z planami rozwojowymi opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii E, Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w styczniu 2005 r. udzieliło upoważnienia Zarządowi SWISSMED 
Centrum Zdrowia S.A.. do rozpoczęcia przygotowań inwestycji budowy  szpitala w Warszawie.  

 
 

42. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYSZŁOŚCI 
 
Emitent szacuje wpływy netto z emisji tj. po uwzględnieniu kosztów emisji na poziomie 18,8 mln zł. 
W ocenie Zarządu Spółki wpływy środków finansowych wyniosą 6,0 mln zł. 
Pozostałe 12,8 mln akcji zostanie objęte w zamian za wierzytelności zgodnie zapisem pkt. 10 
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uchwały nr 7 NWZ z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję Akcji Serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, 
zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz dematerializacji papierów wartościowych. 
 
Możliwość zapłaty ceny emisyjnej Akcji Serii E bezspornymi i wymagalnymi wierzytelnościami 
spowoduje zmianę w strukturze źródeł finansowania Spółki. Kapitał dłużny zostanie zastąpiony 
kapitałem własnym. 
 
Wpływy gotówkowe z emisji Akcji Serii E, szacowane na 6 mln zł., Zarząd Emitenta 
zamierza przeznaczyć na następujące cele: 

� przejmowanie zakładów opieki zdrowotnej, co ma umożliwić rozszerzenie aktywności 
medycznej w województwach pomorskim oraz mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem 
Warszawy - 2,0 mln zł., 

� zakup oprogramowania niezbędnego do budowy sieci partnerów medycznych oraz 
umożliwiającego przyjmowanie pacjentów poza centrami medycznymi - 0,5 mln zł., 

� uzupełnienie środków obrotowych, w tym również niezbędnych do realizacji kontraktów z NFZ, 
ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ponad limit – 2,5 mln zł., 

� rozpoczęcie inwestycji w postaci budowy szpitala w Warszawie, w tym uruchomienie spółki 
celowej – 1 mln zł. 

W przypadku wyższych od szacowanych przez Zarząd wpływów środków finansowych z emisji Akcji 
Serii E, zostaną one przeznaczone na uzupełnienie kapitału obrotowego. 
 
Cele emisji Akcji Serii E są zgodne z nakreśloną przez Zarząd Emitenta strategią na lata 2005- 2012. 
Strategia ta została podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego nr 42/2005. 
Zgodnie z założeniami tej strategii, Emitent do końca 2006 roku zamierza m.in. wzmocnić markę 
SWISSMED na terenie województwa pomorskiego, dokonań przejęć prywatnych przychodni 
medycznych na terenie Trójmiasta oraz okolic i uruchomić budowę szpitala w Warszawie. 
W dalszych planach są przejęcia prywatnych placówek medycznych w województwie mazowieckim 
oraz otoczenie szpitala w Warszawie siecią partnerów medycznych. 
 
43. INFORMACJE DOTYCZĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA: 
 
Badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2002, 2003, 2004 i 2005 roku dokonał biegły 
rewident Pani Małgorzata Wojtyla nr ewidencyjny 9681/7236. Rok 2002 Pani Małgorzata Wojtyla 
badała reprezentując BDO Polska Spółka z o.o., natomiast sprawozdania finansowe za lata 2003, 
2004, 2005 Pani Małgorzata Wojtyla badała reprezentując Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Junacka 34, podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod 
numerem 934, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, który w 2005 r. zmienił nazwę 
na Audyt i Rachunkowość „UZR-CBR” Sp. z o.o. 
 
 
44. INFORMACJE O: 
 
44.1.DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY, Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO 
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ORAZ OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA 
 
Emitent w dniu 3 sierpnia zawarł umowę nr B/5/2005 z Usługowym Zakładem Rachunkowości 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o. o. (od 1 listopada 2005 r. AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ 
„UZR-CBR” Sp. z o. o.) z siedzibą w Poznaniu ul. Junacka 34, podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 934, 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przedmiotem umowy jest dokonanie 
przeglądu łącznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r. 
oraz badanie łącznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. 
Ponadto w dniu 16 lutego 2006r.  
Emitent zawarł umowę nr B/13/2006 z AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o. o. z siedzibą 
w Poznaniu ul. Junacka 34, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym 
na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 934, prowadzoną przez Krajową Radę 



Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

 54 

Biegłych Rewidentów. Przedmiotem umowy jest badanie łącznego sprawozdania finansowego za 
okres od 1 stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r.  
Poza tym Emitent w dniu 5 kwietnia 2006r. zawarł umowę nr B/17/2006 z AUDYT 
I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o. o. (dane spółki j.w.) o badanie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 
 
44.2. ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY Z PODMIOTEM 
UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEZNEGO LUB 
WYPŁACONEGO Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ, 
JEŻELI SPÓŁKA SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, Z TYTUŁU 
BADANIA I PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, 
DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO 
 
Łączna wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
należnego z tytułów opisanych w 44.1. wyniosła 79.131,15 zł netto (96.540,00 zł brutto). 
 
44.3. POZOSTAŁEJ ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY 
Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB 
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO 
Z INNYCH TYTUŁÓW NIŻ OKREŚLONE W 44.2., DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU 
OBROTOWEGO 
 
Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia raportu do informacji finansowych pro forma na 30.06.2005r. 
wg Rozporządzenia 809 KE (do prospektu) – 23.000,00 zł netto (28.060,00 zł brutto), 
 
44.4. INFORMACJE OKREŚLONE W 44.2 I 44.3. DLA ROKU POPRZENIDEGO OBROTOWEGO 
 
Łączna wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
należnego z tytułów opisanych w 44.2. i 44.3 w roku 2004 wyniosła 47.000,00 zł netto (57.340,00 zł 
brutto). 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w istotnych aspektach spełnia wymagania art. 49 
Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania 
skonsolidowanego, są z nim zgodne.  

 
 





 

 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia 

słowne: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 

finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2005 roku, jak też jej wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w 

powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 

postanowieniami statutu spółki.  

 

 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 

finansowego pragniemy zwrócić uwagę, iż: 
 

1. oceniając założenie kontynuacji działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w roku 

następnym po badanym na podstawie osiągniętych wyników i ogólnej sytuacji finansowej 

oraz przedstawionych przez Zarząd długoterminowych prognoz, stwierdzamy, że 

możliwość taka istnieje pod warunkiem poprawienia płynności i pozyskania dodatkowych 

źródeł finansowania, 

 

2. do dnia zakończenia badania jednostka nie dopełniła wynikającego z art. 70 ustawy o 

rachunkowości obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 do 

ogłoszenia w Monitorze Polskim B, 

 

3. Spółka nabyła w dniu 4 października 2005r. 100% udziałów o wartości 200 tys. zł w 

jednostce, która posiada ujemny kapitał własny. Z uwagi na toczący się proces 

restrukturyzacji nie dokonano aktualizacji wyceny tych aktywów, 

 

4. Jednostka wykazuje w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych kosztów 

poniesione w 2005r. nakłady w wysokości 1.047.tys. zł związane z utrzymaniem 

infrastruktury medycznej jako aktywowane koszty przedkontraktowe poniesione w celu 

spełnienia wszelkich wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 

przypadku odmowy ich refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia wartość tych 

nakładów obciąży wynik bieżącego okresu. 

 

 

Sprawozdanie z działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w istotnych aspektach 

spełnia wymagania art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje, 

pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 

 

Poznań, dnia 19 maja 2006 r. 

 



 

 

 
AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ 

„UZR-CBR” Sp. z o.o. 
60-152 Poznań, ul. Junacka 34 

nr ewidencyjny 934 

 
 

Zarząd AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ 

„UZR-CBR” Sp. z o.o. 

 
 

Małgorzata Wojtyla Małgorzata Wojtyla 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  

nr ewid. 9681/7236 Biegły Rewident 
 nr ewid. 9681/7236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. – raport z badania sprawozdania finansowego na 31.12.2005r. 

AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o.  2

 

− Oddział z siedzibą przy ul. Szafarnia 10 w Gdańsku. 

 

Oddział posiada odrębny numer NIP dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób 

fizycznych i składek ZUS. Dla celów rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych oraz podatku od towarów i usług Spółka posługuje się jednym numerem NIP.  

Rachunkowość Spółki prowadzona jest w Centrali oraz w Oddziale Spółki. 

 

Badana Spółka posiada: 

NIP  583-21-06-510 

REGON  191244745 

Oddział uzyskał NIP  583-27-67-418 

i REGON  191244745-00039 

 

Na dzień 31.12.2005r. Spółka posiadała 80 umów o pracę zawartych z pracownikami, w 

tym 77 umów o pracę na pełen etat, 2 umowy o pracę na ½ etatu, 1 umowa o pracę na ¾ 

etatu. Zdecydowana większość lekarzy świadczy usługi medyczne na podstawie umów 

cywilno-prawnych (na dzień bilansowy Jednostka odnotowała zawartych 198 umów 

zlecenia, 45 umów o dzieło). 

 

3. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2005r. wynosi 14.570 tys. zł i dzieli się na 14.569.849 

sztuk akcji serii A, B,C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

 

Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2005 r. jest następująca: 

− 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 58,98 % kapitału – Bruno Hangartner, 

− 1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,24 % kapitału – Theo Frey East 

AG, 

− 1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,47 % kapitału – Marek Alojzy 

Dochnal, 

− 914.155 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 6,27 % kapitału – Otwarty Fundusz 

Emerytalny DOM, 

− 729.286 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5,01% kapitału – TU Allianz Polska 

S.A. 

− 1.460.126 akcji co stanowi 10,03 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

 

4. W trakcie badanego okresu Zarząd Spółki stanowił: 

− Roman Walasiński  Prezes Zarządu  

 

Na dzień 31.12.2005 r. Spółka posiadała Radę Nadzorczą w składzie: 

− Bruno Hangartner Przewodniczący RN, 

− Maciej Dobrzyniecki Członek RN, 

− Zbigniew Gruca   Członek RN, 

− Robert Bęben    Członek RN, 

− Czesław Pospieszyński  Członek RN. 

 

5. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany rok obrotowy podlegało badaniu 

przez Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o. 

i uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń z uwagą poruszającą następującą kwestię: 
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1) „SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. ujmuje w łącznym sprawozdaniu 

finansowym na dzień 31.12.2004 r. w pozycji aktywów długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe poniesione nakłady - w kwocie 1.950 tys. zł - na 

opracowanie systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki zdrowotnej. W 

przyszłości Spółka zamierza aktywować je jako koszty prac rozwojowych 

i dokonywać sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli warunki art.33 

ustawy o rachunkowości nie zostaną spełnione, wartość poniesionych nakładów 

obciąży koszty bieżącego roku obrotowego. 

2) Oceniając założenie kontynuacji działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. 

w roku następnym po badanym na podstawie osiągniętych wyników i ogólnej 

sytuacji finansowej oraz przedstawionych przez Zarząd długoterminowych 

prognoz, stwierdzamy, że możliwość taka istnieje pod warunkiem poprawienia 

płynności i pozyskania dodatkowych źródeł finansowania” 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12.12.2003 - 31.12.2004r. zostało zatwierdzone 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 1 z dnia 10 czerwca 

2005 roku. 

Dane bilansu zamknięcia wprowadzono do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na 

dzień 01.01.2005r. 

Do dnia zakończenia badania jednostka nie dopełniła wynikającego z art. 70 ustawy o 

rachunkowości obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 do 

ogłoszenia w Monitorze Polskim B. 

 

6. Badanie łącznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 

grudnia 2005 roku przeprowadził podmiot uprawniony do badania AUDYT I 

RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Junacka 34, wpisany na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 934. 

W imieniu podmiotu uprawnionego, badanie przeprowadziła biegły rewident Małgorzata 

Wojtyla nr ewidencyjny 9681/7236. 

 

Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr B/5/2005 zawartej dnia 3 sierpnia 2005 r. 

ze SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku, ul. Wileńska 44. Podmiot uprawniony 

do badania sprawozdania finansowego Spółki został wybrany przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5/2005 z dnia 12.01.2005r.  

 

Zarówno podmiot uprawniony, AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o. jak 

i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident Małgorzata Wojtyla 

stwierdzają, że pozostają niezależni od badanej Spółki w rozumieniu przepisów art. 66 ust.2 

ustawy o rachunkowości.  

 

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

oświadczenie o kompletności ujęcia danych w księgach rachunkowych i w rocznym 

sprawozdaniu finansowym dokumentów, dotyczących badanego okresu oraz 

poinformowała, że po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia nie wystąpiły żadne 

istotne zdarzenia mające wpływ na prawidłowość sporządzonego sprawozdania 

finansowego.  

 

8. Sprawozdanie finansowe za badany okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. obejmuje: 

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
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− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 36.853 tys. zł,  

− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 

roku wykazujący stratę netto w wysokości 735 tys. zł,  

− zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 

grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.536 tys. zł,  

− rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 

grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 372 

tys. zł, 

− dodatkowe informacje i objaśnienia, 

 

B. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ  
 

1. Analizę sytuacji finansowej i majątkowej przeprowadzono dla roku obrotowego badanego 

tj. 1.01.2005r. - 31.12.2005r. oraz okresów porównawczych tj.: 12.12.2003r. – 31.12.2004r. 

i 1.01.2003r. - 11.12.2003r. Wynik działalności gospodarczej, strukturę bilansu, zmiany w 

porównaniu do okresu poprzedniego składników bilansu oraz rachunku zysków i strat, 

charakteryzują tabele nr 1 i 2 załączone do niniejszego raportu, tj.: 

− porównawczy bilans łączny, 

− porównawczy rachunek zysków i strat  łączny w wariancie kalkulacyjnym. 

 

2. Dynamika podstawowych wielkości wynikowych bieżącego roku obrotowego 

zakończonego w dniu 31.12.2005r. do roku obrotowego ubiegłego zakończonego w dniu 

31.12.2004r., tj. przychodów, kosztów i wyniku finansowego Spółki, była następująca: 

− wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i towarów o kwotę 5.146 tys. zł tj. o 68,8% 

oraz zwiększenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i towarów o kwotę 
5.236 tys. zł, tj. o 48,9% w porównaniu do roku poprzedniego, 

− wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 3.626 tys. zł tj. o 1.047,7% przy 

wzroście pozostałych kosztów operacyjnych o 68 tys. zł tj. o 15,7% w porównaniu do 

roku poprzedniego, 

− spadek przychodów finansowych o 1.187 tys. zł tj. o 35,7%, przy spadku kosztów 

finansowych o 233 tys. zł tj. o 9,1% w porównaniu do roku poprzedniego, 

− w efekcie odnotowano zmniejszenie w 2005 roku straty netto o 2.254 tys. zł tj. o 75,4% 

w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

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

była następująca: 

− analizując sumy bilansowe na dzień 31.12.2004r., oraz na dzień 31.12.2005r. zauważalna 

jest tendencję spadkową tj.: rok 2004 do roku 2005 – spadek o ponad 41%,  

− w strukturze majątku ogółem, dominują aktywa trwałe, które w analizowanych latach 

obrotowych na poszczególne dnie bilansowe: 31.12.2004r. oraz 31.12.2005r. wynoszą 
odpowiednio: 96,4% i 85,8% aktywów ogółem, 

− w strukturze pasywów ogółem dominują: kapitał własny i zobowiązania długoterminowe, 

które łącznie w analizowanych okresach na poszczególne dnie bilansowe: 31.12.2004r. 

oraz 31.12.2005r. stanowią odpowiednio: 68,0% i 48,6% tychże pasywów, 

− również istotną pozycję w strukturze pasywów stanowią zobowiązania krótkoterminowe, 

które w roku obrotowym 2004 stanowiły 29,4% pasywów ogółem, i odpowiednio w roku 

obrotowym 2005 – 48,3%. 
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4. Sytuację finansową i majątkową Spółki charakteryzują następujące wskaźniki: 

 

Kryterium Dzień bilansowy 

Nazwa wskaźnika i jego wzór 

prezentacji 31.12.2005 31.12.2004 11.12.2003

 Złota reguła bilansowania 

(kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) x 100 

Aktywa trwałe 

procent 48,6% 70,5% 83,0% 

 Wskaźniki rentowności      

 Rentowność  majątku  (ROA) 

Wynik finansowy netto x 100 

aktywa ogółem 

procent -2,0% -4,8% -5,5% 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 

Wynik finansowy netto x 100 

Kapitały własne 

procent -4,9% -16,1% -29,1% 

Rentowność netto sprzedaży  

Wynik finansowy netto x 100 

Przychody ze sprzedaży 

procent -5,8% -39,9% -42,3% 

Wskaźniki płynności finansowej      

Wskaźnik płynności bieżącej  ( I ) 

aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe 

krotność 0,29 0,11 0,25 

Wskaźnik płynności szybkiej ( II ) 

aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe RMK czynne 

Zobowiązania krótkotermin. 

krotność 0,23 0,10 0,23 

Wskaźniki rotacji (obrotowość)      

Szybkość obrotu należnościami 

średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 360 dni 

przychody netto ze sprzedaży 

W dniach 55 27 41 

Szybkość obrotu zapasami 

Średni stan zapasów  x  360 dni 

koszt własny sprzedanych produktów i towarów 

W dniach 10 8 9 

Stopień spłaty zobowiązań 

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 360 dni 

koszt własny sprzedanych produktów i towarów 

W dniach 303 359 241 

Wskaźniki finansowania      

Trwałość struktury finansowania 

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

aktywa ogółem 

krotność 0,52 0,70 0,98 
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Powyższe wskaźniki za badany okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. oznaczają przede 

wszystkim (w porównaniu z rokiem obrotowym 2004r.): 

 

1. W zakresie efektywności działalności gospodarczej: 

− zmniejszenie ujemnej rentowności sprzedaży netto z –39,9% w 2004 roku do -5,5% w 

badanym roku obrotowym, wskaźnik ten informuje ile procent sprzedaży stanowi strata 

(po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków), 

 

− rentowność kapitału własnego w badanym okresie określająca dla badanej Spółki relację 
straty finansowej netto do zainwestowanych w firmie kapitałów własnych kształtowała 

się dalej na poziomie ujemnym, aczkolwiek odnotowano zmianę z -16,1% w poprzednim 

roku obrotowym do -4,9% w bieżącym okresie, 

 

− wydłużenie o 28 dni okresu spłaty należności od odbiorców w stosunku do ubiegłego 

roku obrotowego, 

 

− cykl rotacji zapasów utrzymał się na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzednich 

okresów i wynosił w bieżącym roku obrotowym 10 dni, 

 

− skrócenie w 2005 roku do 303 dni okresu spłaty zobowiązań w stosunku do roku 

obrotowego 2004 tj. o 56 dni. 

 

2. W zakresie finansowania: 

− majątek Spółki w badanym 2005 roku (mierzony sumą bilansową) w porównaniu z 

poprzednim okresem porównawczym tj. 2004 rokiem uległ zmniejszeniu o 25.779 tys. 

zł. tj. o ponad 41% - wpływ na to miało przede wszystkim zmniejszenie wartości 

majątku trwałego o ponad 28.752 tys. zł (sprzedaż do spółki zależnej wydzielonej części 

aktywów trwałych), 

 

− własne źródła finansowania majątku w pozycji kapitału własnego spadły w badanym 

okresie o 3.536 tys. zł, tj. o 19,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, 

 

− Spółka zanotowała w 2005 roku spadek wartości zobowiązań długoterminowych w 

porównaniu do poprzedniego okresu porównawczego o kwotę 21.090 tys. zł tj. o 87,9%, 

na skutek częściowej spłaty zaciągniętych pożyczek, 

 

− struktura źródeł finansowania na 31.12.2005 roku przedstawia się następująco: 

� kapitał własny 15.019 tys.zł 40,7% 

� kapitał obcy 21.834 tys.zł 59,3% 

 

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

w porównaniu do poprzedniego roku: 

− wskaźnik płynności I osiągnął wartość 0,29 (optymalny poziom wskaźnika zawiera się 
w przedziale od   1,5  do  2,0), 

 

− wskaźnik płynności II 0,23 (modelowa wielkość tego wskaźnika oscyluje wokół 1).  
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Oceniając założenie kontynuacji działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w okresie 

następnym po badanym na podstawie osiągniętych wyników i ogólnej sytuacji finansowej 

oraz przedstawionych przez Zarząd długoterminowych prognoz, stwierdzamy, że możliwość 
taka istnieje pod warunkiem poprawienia płynności i pozyskania dodatkowych źródeł 

finansowania. 

 
 
C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości. 
 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż SWISSMED Centrum Zdrowia SA 

prowadzi księgi rachunkowe na podstawie aktualnego, zatwierdzonego przez Zarząd Spółki 

zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, a także dokumentacji 

systemu przetwarzania danych, zgodnie z ustawą o rachunkowości: 

a) Ustalone zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i bilans zamknięcia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r. został poprawnie 

wprowadzony do ksiąg badanej Spółki jako bilans otwarcia półrocza badanego.  

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

c) Zbadane zapisy księgowe zostały dokonane poprawnie i kompletnie na podstawie 

dowodów księgowych, a zbadane sprawozdanie finansowe wynika z prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

d) Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową przy zastosowaniu systemu 

finansowo-księgowego Symfonia firmy ALKOM MATRIX Sp. z o.o. 

e) Na dzień 31.12.2005r. SWISSMED Centrum Zdrowia SA dokonała inwentaryzacji 

zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. 

f) Stosowane metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za 

pomocą komputera zostały uznane za właściwe.  

g) Dokumentacja księgowa, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe przechowywane są 
właściwie. 

 

Księgi rachunkowe Spółki do 30 kwietnia 2005r. prowadziła Gdańska Kancelaria Ekspertów 

Księgowych NOTA Sp. z o.o. Od dnia 1 maja 2005r. księgi rachunkowe są prowadzone 

samodzielnie przez spółkę. 
 
 
 
 
2. Informacje o wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat 
 

2.1. Wartości niematerialne i prawne  
 

Spółka wykazuje jako koszty zakończonych prac rozwojowych nakłady w kwocie 

1.910 tys. zł, poniesione na opracowanie systemu zarządzania prywatnym zakładem opieki 

zdrowotnej. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych.  
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System ten obejmuje: 

− opracowanie modelu systemu opieki zdrowotnej wg koncepcji Swissmed Centrum Zdrowia 

(koncepcja struktury organizacyjnej wraz z pakietem procedur umożliwiającym 

wprowadzenie procesów zarządzania jakością, możliwa do wprowadzenia zarówno w 

Swissmed jak i w innych placówkach medycznych tworzonych w oparciu o model), 

− opracowanie podręczników operacyjnych zapewniających standaryzację procesu 

świadczenia usług przez Swissmed oraz kooperujące placówki, 

− opracowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatu jakości ISO, 

− testowanie i wdrożenie programów marketingowych umożliwiających zwiększenie 

sprzedaży usług , 

− stworzenie zbioru dokumentów nadających się do ich gospodarczego wykorzystania np. 

udzielenie prawa do korzystania, wdrażanie w innych placówkach medycznych. 

 

 
2.2. Środki trwałe i inwestycje długoterminowe w nieruchomości 
 

Spółka dokonała dnia 1.09.2005r. sprzedaży części środków trwałych oraz długoterminowych 

inwestycji w nieruchomości w postaci budynków, gruntu, prawa użytkowania wieczystego 

gruntu oraz innych środków trwałych do spółki zależnej Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.  

Na tej transakcji osiągnięto zysk w wysokości 2.967 tys. zł. 

 

2.3. Inwestycje długoterminowe  
 

Spółka wykazuje na dzień 31.12.2005 r. w inwestycjach długoterminowych posiadane udziały 

w dwóch spółkach zależnych: 

− 100% udziałów o wartości 50 tys. w podmiocie zależnym SWISSMED Nieruchomości Sp. 

z .o.o., 

− 100% udziałów o wartości 200 tys. w podmiocie zależnym Prywatny Serwis Medyczny Sp. 

z o. o. Ta jednostka zależna posiada ujemny kapitał własny. Z uwagi na toczący się proces 

restrukturyzacji nie dokonano aktualizacji wyceny tych aktywów.  

 

2.4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

Jednostka przedstawia m.in. jako inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

aktywowane nakłady poniesione w 2005 roku w kwocie 1.047.tys. zł związane z utrzymaniem 

infrastruktury medycznej. Są to zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu SWISSMED 

Centrum Zdrowia S.A. tzw. nakłady „przedkontraktowe” poniesione w celu spełnienia 

wszelkich wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku odmowy 

ich refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia wartość tych nakładów obciąży wynik 

bieżącego okresu. 

 

2.5. Kapitał własny 

 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2005r. wynosi 14.570 tys. zł i dzieli się na 14.569.849 sztuki 

akcji serii A, B,C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  
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Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2005 r. jest następująca: 

− 8.594.000 akcji imiennych co stanowi 58,98 % kapitału – Bruno Hangartner, 

− 1.492.110 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 10,24 % kapitału – Theo Frey East 

AG, 

− 1.380.172 akcje zwykłe na okaziciela co stanowi 9,47 % kapitału – Marek Alojzy 

Dochnal, 

− 914.155 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 6,27 % kapitału – Otwarty Fundusz 

Emerytalny DOM, 

− 729.286 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 5,01% kapitału – TU Allianz Polska 

S.A. 

− 1.460.126 akcji co stanowi 10,03 % kapitału – pozostali akcjonariusze. 

 

Wartość kapitału zakładowego na dzień bilansowy jest zgodna z aktualnym odpisem z KRS. 

W dniu 25 listopada 2005r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ zarejestrował podwyższenie 

kapitału zakładowego do kwoty 14.569.849,00 zł w związku z emisją akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł. Cena emisyjna tych akcji wyniosła 2,80 zł., 

agio zwiększyło kapitał zapasowy. 

 

 

2.6. Zobowiązania długoterminowe  

SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. wykazuje w pozycji długoterminowe zobowiązania 

wobec jednostek powiązanych wartość otrzymanych od głównego udziałowca pożyczek. 

Zobowiązania te zostały wycenione na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości 

według kursu średniego ogłoszonego przez NBP.  

W dniu 20 września 2005r. Spółka dokonała przedterminowej spłaty długoterminowego 

kredytu inwestycyjnego ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. 

 

2.7. Informacje uzupełniające 

 

W Pomorskim Urzędzie Skarbowym prowadzone jest postępowanie podatkowe kontrolne i 

wyjaśniające prawidłowość zastosowanej stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży 

nieruchomości przy ul M. Skłodowskiej – Curie i ewentualnego zaniżenia kwoty podatku 

należnego. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu postępowanie nie zostało ostatecznie 

zakończone. 

 

 

 

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera dane przewidziane w ustawie 

o rachunkowości, stosowane przez SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. na podstawie 

prowadzonej przez nią polityki rachunkowości.  

 

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

 

3.3. Rachunku przepływów pieniężnych 
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony przez SWISSMED Centrum 

Zdrowia S.A. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. 

 

3.4. Dodatkowych informacji i objaśnień 

Informacja dodatkowa sporządzona została zgodnie z ustawą o rachunkowości, a dane 

w niej zawarte są zgodne z zapisami w polityce rachunkowości i stosowanymi zasadami 

wyceny oraz ewidencji majątku i źródeł finansowania. Informacje odnośnie zmian stanu 

aktywów trwałych i obrotowych oraz pasywów i elementów rachunku zysków i strat 

wykazane zostały zgodnie z ewidencją księgową i dokumentami źródłowymi SWISSMED 

Centrum Zdrowia S.A. 

 
3.5. Sprawozdania z działalności jednostki  

Sprawozdanie z działalności SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w istotnych aspektach 

spełnia wymagania art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim 

informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne  

 

 

4. W toku badania nie stwierdzono przypadków naruszenia prawa wpływających 
w istotny sposób na badane sprawozdanie finansowe. 
 
 
D. USTALENIA  KOŃCOWE 
 

Niniejszy raport zawiera 11 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych.  

 

Integralną część stanowią następujące załączniki: 

1. Bilans porównawczy na dzień 31.12.2005r. 

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005r. do 31.12.2005r.   

 

Poznań, dnia 19 maja 2006 r. 

 

 
AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ 

„UZR-CBR” Sp. z o.o. 
60-152 Poznań, ul. Junacka 34 

nr ewidencyjny 934 

 
Zarząd AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ 

„UZR-CBR” Sp. z o.o. 

 
 

Małgorzata Wojtyla Małgorzata Wojtyla 

Biegły Rewident Prezes Zarządu  

nr ewid. 9681/7236 Biegły Rewident 
 nr ewid. 9681/7236 



NIE

2005

2004

44
(numer)

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2005
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za rok obrotowy obejmujący okres od 2005-01-01do 2005-12-31

oraz  za poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od 2003-12-12 do 2004-12-31

data przekazania:

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)

Wileńska
(ulica)

058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)

swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)

583-21-06-510 191244745

Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego (zgodnie z § 100 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Roczne sprawozdanie finansowe

(NIP) (REGON)

Audyt i Rachunkowość "UZR - CBR" Sp z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu rocznego sprawozdania finansowego 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia



SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ul.Wileńska 44 Gdańsk

 w tys.  zł  w tys.  EUR 

                        2 005                            2 004                            2 005                            2 004    

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów                       12 623     7 477                         3 138                            1 649    

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -                          590     -3 958 -                          147    -                          873    

 III. Zysk (strata) brutto -                          759     -3 186 -                          189    -                          703    

 IV. Zysk (strata) netto -                          735     -2 989 -                          183    -                          659    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -                     27 916     7 198 -                       6 939                            1 588    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                       38 424     -25 639                         9 551    -                       5 721    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -                     10 880                          19 004    -                       2 704                            4 192    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -                          372                               563    -                           92                               124    

 IX. Aktywa, razem                       36 853     62 632                         9 548                          15 355    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                       21 833     44 077                         5 657                          10 806    

 XI. Zobowiązania długoterminowe                         2 907     23 997                            753                            5 883    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe                       17 816     18 441                         4 616                            4 521    

 XIII. Kapitał własny                       15 019     18 555                         3 891                            4 549    

 XIV. Kapitał zakładowy                       14 570     13 811                         3 775                            3 386    

 XV. Liczba akcji (w szt.)                14 569 849                   13 811 262                   14 569 849                   13 811 262    

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0.05 -0.29 0.01 -0.06 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1.03 1.34 0.27 0.33 

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

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)       

2005 2004
KURS ŚREDNI NBP /przeliczanie pozycji rachunku zysków i strat/ 4.0231              4.5335              
KURS NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU /bilans/ 3.8598              4.0790              

WYBRANE DANE FINANSOWE



SWISSMED Centrum Zdrowia SA Gdańsk ul.Wileńska 44 

2005 2004

  I. Aktywa trwałe 31 636 60 388

   1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 132 155

      - wartość firmy 0 0

   2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 390 26 318

   3. Należności długoterminowe 14 423 0

    3.1. Od jednostek powiązanych 14 423 0

    3.2. Od pozostałych jednostek 0 0

   4. Inwestycje długoterminowe 250 30 231

    4.1. Nieruchomości 0 30 231

    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0

    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 250 0

     a) w jednostkach powiązanych, w tym: 250 0

      - udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych wyceniane  metodą praw własności 0 0

     b) w pozostałych jednostkach 0 0

    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0

   5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 441 3 684

    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 876 996

    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 565 2 688

  II. Aktywa obrotowe 5 217 2 244

   1. Zapasy 423 298

   2. Należności krótkoterminowe 3 834 1 125

    2.1. Od jednostek powiązanych 1 169 25

    2.2. Od pozostałych jednostek 2 665 1 100

   3. Inwestycje krótkoterminowe 412 745

    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 412 745

     a) w jednostkach powiązanych 88 49

     b) w pozostałych jednostkach 30 30

     c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 294 666

    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

   4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 548 76

A k t y w a  r a z e m 36 853 62 632

   PASYWA

  I. Kapitał własny 15 019 18 555

   1. Kapitał zakładowy 14 570 13 811

   2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

   3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

   4. Kapitał zapasowy 12 023 11 015

   5. Kapitał  z aktualizacji wyceny 0 4 568

   6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

   7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 839 -7 850

   8. Zysk (strata) netto -735 -2 989

   9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 833 44 077

   1. Rezerwy na zobowiązania 1 110 1 639

    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 211

    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 248 328

     a) długoterminowa 93 328

     b) krótkoterminowa 155 0

    1.3. Pozostałe rezerwy 795 1 100

     a) długoterminowe 0 0

     b) krótkoterminowe 795 1 100

   2. Zobowiązania długoterminowe 2 907 23 997

    2.1. Wobec jednostek powiązanych 2 801 5 808

    2.2. Wobec pozostałych jednostek 106 18 189

   3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 816 18 441

    3.1. Wobec jednostek powiązanych 9 309 1 149

    3.2. Wobec pozostałych jednostek 8 469 17 259

    3.3. Fundusze specjalne 38 33

   4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0

    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

     a) długoterminowe 0 0

     b) krótkoterminowe 0 0

P a s y w a  r a z e m 36 853 62 632

   

Wartość księgowa               15 019                   18 555    

Liczba akcji (w szt.)        14 569 849            13 811 262    

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                   1.03                       1.34    

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

  

  

BILANS ŁĄCZNY

  
    
  

   AKTYWA

 tys. zł  



w tys.

2005 2004

 1. Należności warunkowe 0 0

  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

   - otrzymanych gwarancji i poręczeń

  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

   - otrzymanych gwarancji i poręczeń

 2. Zobowiązania warunkowe 0 0

  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

   - udzielonych gwarancji i poręczeń

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

   - udzielonych gwarancji i poręczeń

 3. Inne (z tytułu) 0 0

   - 

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

POZYCJE POZABILANSOWE

  
    
  





SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.   

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   / ŁĄCZNY   

  

2005 2004

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 623 7 477

    - od jednostek powiązanych 1 831 2 181

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 623 7 476

  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 1

 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 992 8 391

    - jednostkom powiązanym 0 

  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 992 8 391

  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -369 -914

 IV. Koszty sprzedaży 301 0

 V. Koszty ogólnego zarządu 2 650 2 316

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 320 -3 230

 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 972 346

  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 967 23

  2. Dotacje 0 0

  3. Inne przychody operacyjne 1 005 323

 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 242 1 074

  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 120 314

  3. Inne koszty operacyjne 1 122 760

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -590 -3 958

 X. Przychody finansowe 2 139 3 326

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

    - od jednostek powiązanych 0 0

  2. Odsetki, w tym: 1 146 5

    - od jednostek powiązanych 1 145 0

  3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

  5. Inne 993 3 321

 XI. Koszty finansowe 2 321 2 554

  1. Odsetki w tym: 1 707 1 639

    - dla jednostek powiązanych 447 87

  2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0

  3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

  4. Inne 614 915

 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -772 -3 186

 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 13 0

  1. Zyski nadzwyczajne 13 0

  2. Straty nadzwyczajne 0 0

 XIV. Zysk (strata) brutto -759 -3 186

 XV. Podatek dochodowy -24 -197

   a) część bieżąca 0 

   b) część odroczona -24 -197

 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 -2 989

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 

 XVII. Zysk (strata) netto -735 -2 989

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

  

  

    

  

  

 tyś. zł 



SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA GDAŃSK ul.Wileńska 44

2005 2004

 I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 18 555 6 578 

     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 

     b) korekty błędów podstawowych 0 0 

  I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 555 6 578 

   1. Kapitał zakładowy na początek okresu 13 811 8 728 

    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

      - emisji akcji (wydania udziałów) 759 5 083 

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

      - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 

    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 14 570 13 811 

   2. Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 0 0 

    2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

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

   3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 

    3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

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

   4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 11 015 3 000 

    4.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 015 

     a) zwiększenia (z tytułu) 1 008 8 015 

      - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 008 8 015 

      - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 

      - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

      - pokrycia straty 0 0 

    4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 023 11 015 

   5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 568 2 700 

    5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 1 868 

     a) zwiększenia -korekty aktualizujące wartość 0 1 868 

     b) zmniejszenia (z tytułu) -4 568 0 

      - zbycia środków trwałych -4 568 0 

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

   6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 

    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

    6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 

   7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10 839 -7 850 

    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 

     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 

     b) korekty błędów podstawowych 0 0 

    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

      - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 839 7 850 

     a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 

     b) korekty błędów podstawowych 0 0 

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

     a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM /  ŁĄCZNE

  
    
  

w tys. Zł



     b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 

    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 839 7 850 

    7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

   8. Wynik netto -735 -2 989 

     a) zysk netto 0 0 

     b) strata netto 735 2 989 

     c) odpisy z zysku 0 0 

 II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 15 019 18 555 

 III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 



SWISSMED Centrum Zdrowia SA- ŁĄCZNY

2005 2004

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

   I. Zysk (strata) netto -735 -2 989

   II. Korekty razem -27 181 10 187

    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

    2. Amortyzacja 3 333 1 818

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

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

    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 985 0

    6. Zmiana stanu rezerw -529 1 257

    7. Zmiana stanu zapasów -125 -142

    8. Zmiana stanu należności -17 132 333

    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów -6 809 8 912

    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 771 -1 991

    11. Inne korekty -1 156 0

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -27 916 7 198

   I. Wpływy 40 757 188

    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 858 82

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

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 106

     a) w jednostkach powiązanych 0 106

      - zbycie aktywów finansowych 0 106

      - dywidendy i udziały w zyskach 0 0

      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

      - odsetki 0 0

      - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

     b) w pozostałych jednostkach 0 0

      - zbycie aktywów finansowych 0 0

      - dywidendy i udziały w zyskach 0 0

      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

      - odsetki 0 0

      - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0

   II. Wydatki 2 333 25 827

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 294 25 797

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

     a) w jednostkach powiązanych 0 0

      - nabycie aktywów finansowych 0 0

      - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

     b) w pozostałych jednostkach 0 0

      - nabycie aktywów finansowych 0 0

      - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

    4. Inne wydatki inwestycyjne 39 30

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 38 424 -25 639

   I. Wpływy 8 231 19 003

    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 767 8 015

    2. Kredyty i pożyczki 6 451 10 014

    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

    4. Inne wpływy finansowe 13 975

   II. Wydatki 19 111 0

    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 50 0

    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 17 856 0

    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

    7. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 233 0

    8. Odsetki 972 0

    9. Inne wydatki finansowe 0 0

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -10 880 19 003

 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -372 562

 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 372 562

      - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

 F. Środki pieniężne na początek okresu 666 103

 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 294 666

      - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.zł



NOTA 1 A 

2005 2004

 a) koszty  zakończonych prac rozwojowych 1 910 0

 b) wartość firmy 0 0

 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 96 17

  - oprogramowanie komputerowe 16 15

 d) inne wartości niematerialne i prawne 126 138

 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 132 155

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

  



NOTA 1B

a b d e

- oprogramowanie 
komputerowe

 a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0                                                   36                                         33                                       162                                  198 

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

  - nabycia 0 0                                                   80                                           3                                    80 

zmniejszenia (z tytułu) 0                                   - 

przeniesienia z RMK 1 950 

 c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 950 0                                                 116                                         36                                       162                               2 228 

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

 e) amortyzacja za okres z tytułu

amortyzacja za okres 2005 Centrala                                                     3                                           3                                      3 

amortyzacja za okres 2005 Oddział 40                                                     5                                           5                                           6                                    51 

 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 40 0                                                   21                                         20                                         35                                    96 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

 g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 910 0                                                   96                                         16                                       126                               2 132 

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tyś. zł
c

koszty  zakończonych 
prac rozwojowych wartość firmy

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

inne wartości 
niematerialne i prawne

Wartości niematerialne 
i prawne, razem

zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne

Strona 1 z 1



NOTA 1C

w tyś. zł
2005 2004

 a) własne                        2 132    155

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

Wartości niematerialne i prawne, razem                        2 132    155

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Strona 1 z 1



NOTA 2A   

2005                         2 004    

 a) środki trwałe, w tym:                       11 230    24 234

  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0   427

  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                            605    10 862

  - urządzenia techniczne i maszyny                            108    192

  - środki transportu                            352    477

  - inne środki trwałe                       10 165    12 276

 b) środki trwałe w budowie                         1 160    2 070

 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0   14

Rzeczowe aktywa trwałe, razem                       12 390    26 318

  

  

 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

 w tys. zł 

Strona 1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE



NOTA 2B

w tys.

- grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczystego 
gruntu)

- budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej

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

 a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu                                             448    11 354 369 599 14 774 27 544

 b) zwiększenia (z tytułu)                                                  -    812 5 10 759 1 586

nabycie                                                  -    2 5 0 620 627

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

    wykup leasingu                                                  -    0 0 10 0 10

przemieszczenia wewnętrzne                                                  -    0 0 0 139 139

inne/środki trwałe w obcym obiekcie                                                  -    586 0 0 0                           586    

 c) zmniejszenia (z tytułu)                                             448    11 549 39 58 34                      12 128    

likwidacja                                                  -    0 0 0 0 0   

aktualizacja wartości                                                  -    0 0 0 0 0   

sprzedaż                                             448    11 549 39 58 34                      12 128    

przemieszczenia wewnętrzne                                                  -    0 0 0 0 0   

inne                                                  -    0 0 0 0 0   

 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu                                                  -    617 335 551 15 500 17 002

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

 f) amortyzacja za okres (z tytułu) -21   -480 50 77 2 836 2 462

odpis za 2005 r                                                 5    228 68 116 2 862 3 279

likwidacja                                                  -    0 0 0 0 0   

sprzedaż -26   -708 -17 0 -26 -778   

inne/wykup z leasingu                                                  -    0 0 -39 0 -39   

 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                                                  -    12 227 199 5 334 5 772

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

  - zwiększenia                                                  -    0 0 0 0 0   

  - zmniejszenia                                                  -    0 0 0 0 0   

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

 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu                                                  -    605 108 352 10 165 11 230

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

zł



NOTA 2C

2005 2004

 a) własne 16 452 23 758

 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 550 476

  - środki transportu 550 476

  - urządzenia medyczne 0 0

Środki trwałe bilansowe, razem 17 002 24 234

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)



NOTA 2D

2005 2004

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

  - 0   0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0   0

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
w tys.zł



NOTA 3A

2005 2004

 a) należności od jednostek powiązanych, w tym:                          14 259    0

  - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

      - z tytułu sprzedaży nieruchomości                          14 259    0

  - od jednostek współzależnych (z tytułu)                               164    0

      - z tytułu dostaw i usług                               164    0

  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

      - 0 0

  - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

      - 0 0

  - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

      - 0 0

 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

      - 0 0

Należności długoterminowe netto                          14 423    0

 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto                          14 423    0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
w tys.zł



NOTA 3B

2005 2004

 a) stan na początek okresu 0 0

  - 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu)                       14 423    0

  - przeniesienia z nalezności krótkoterminowych                            164    0

   - z tyt. sprzedaży nieruchomości Wileńska i Skłodowska                       14 259    0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

  - 0 0

 d) stan na koniec okresu                       14 423    0

  - 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
w tys.zł



NOTA 3C

2005 2004

Stan na początek okresu 0

 a) zwiększenia (z tytułu) 0

  - 

 b) zmniejszenia (z tytułu) 0

  - 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
w tys.zł



NOTA 3D

w tys.zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej                   14 423    0

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

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem                   14 423    0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 4A

w tys.zł

2005 2004

 a) stan na początek okresu 30 231 3 352

  w tym w cenie nabycia 645

 b) zwiększenia (z tytułu) 668 27 234

  - nabycie 16 226

  - korekty aktualizujące wartość 0 2 155

  - przemieszczenie wewnętrzne 0 24 853

  - przeniesienia ze srodkow trwałych w budowie 652

 c) zmniejszenia (z tytułu) 30 899 355

  - sprzedaż 30 899 105

  - przemieszczenie wewnętrzne 0 355

 d) stan na koniec okresu 0 30 231

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)



NOTA 4B

2005 2004

 a) stan na początek okresu                              198    0

 b) zwiększenia (z tytułu)                           2 030    0

  - nabycie                                80    0

     przeniesienie ze środków trwałych w budowie 0   0

     inne 0   0

    przeniesienie z rozliczeń międzyokresowych                           1 950    

 c) zmniejszenia (z tytułu)                                   -    0

  - korekty koncepcja zarządzania prywatnym ZOZ / wyłączenia/

  - korekty koncepcja zarządzania prywatnym ZOZ / aktywowanie

 d) stan na koniec okresu                           2 228                                      -    

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.zł



NOTA 4C

2005 2004

 a) w jednostkach zależnych 250 0

  - udziały lub akcje 250 0

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

 b) w jednostkach współzależnych 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

 d) w znaczącym inwestorze 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

 e) w jednostce dominującej 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

 f) w pozostałych jednostkach 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 250 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
w tys.zł



NOTA 4D

2005 2004

 a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

  - jednostek zależnych 0 0

  - jednostek współzależnych 0 0

  - jednostek stowarzyszonych 0 0

 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

  - jednostek zależnych 0 0

  - jednostek współzależnych 0 0

  - jednostek stowarzyszonych 0 0

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

w tys.zł



NOTA 4E

2005 2004

 a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
w tys.zł



NOTA 4F

2005 2004

 a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
w tys.zł



NOTA 4G

2005 2004

 a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
w tys.zł



NOTA 4H

2005 2004

 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

 d) ujemna wartość firmy  brutto na koniec okresu 0 0

 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
w tys.zł



NOTA 4I

w tys. zł

2005 2004

 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

 d) ujemna wartość firmy  brutto na koniec okresu 0 0

 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE



NOTA 4J

w tys. zł

2005 2004

 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

 d) ujemna wartość firmy  brutto na koniec okresu 0 0

 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE



NOTA 4K

w tys. zł

2005 2004

 a) stan na początek okresu 106

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

  - korekty aktualizacyjne wartość 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 106

  - zbycie 106

 d) stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)



NOTA 4L

w tys.

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

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem formy 
prawnej siedziba

przedmiot 
przedsiębiorstwa

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

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

data objęcia kontroli 
/ współkontroli / 
uzyskania 
znaczącego wpływu

wartość udziałów / 
akcji według ceny 
nabycia

korekty 
aktualizujące 
wartość (razem)

wartość bilansowa 
udziałów / akcji

procent posiadanego 
kapitału zakładowego

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 
walnym 
zgromadzeniu

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

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

zł



NOTA 4M

w tys.

a p r s t

zysk (strata) z 
lat ubiegłych

zysk (strata) 
netto

nieopłacona 
przez emitenta 
wartość 
udziałów / 
akcji w 
jednostce

otrzymane lub 
należne 
dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

zł

m n o

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

przychody ze 
sprzedaży

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

- należności 
długoterminow
e

- należności 
krótkotermino
we

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zobowiązania 
długoterminow
e

- zobowiązania 
krótkotermino
we

- kapitał 
zakładowy

- należne 
wpłaty na 
kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna)

- kapitał 
zapasowy

aktywa 
jednostki, 
razem



NOTA 4N

w tys.

a b c d f g h i

Lp.

- kapitał zakładowy

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

zł

e

nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa 
udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego 
kapitału zakładowego

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 
walnym 
zgromadzeniu

nieopłacona przez 
emitenta wartość 
udziałów / akcji

otrzymane lub 
należne dywidendy za 
ostatni rok obrotowy



NOTA 4O

w tys. zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej w tys. 250 0

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

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 250 0

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



NOTA 4P

w tys. zł

2005 2004

 A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

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

c1)..... 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

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

c1)..... 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

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

c1)..... 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

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

c1)..... 0 0

    - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

    - wartość na początek okresu 0 0

    - wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

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



NOTA 4Q

w tys. zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej 0 0

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

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 4R

w tys. zł

2005 2004

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)



NOTA 4S

w tys. zł

2005 2004

 a) stan na początek okresu 0 0

 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

 d) stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)



NOTA 4T

w tys. zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej 0 0

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

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 5A

w tys.zł

2005 2004

 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 996 680

  a) odniesionych na wynik finansowy 996 680

    

  b) odniesionych na kapitał własny 0 0

  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

 2. Zwiększenia 360 996

  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 360 404
   - rezerwa na zapasy 13

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 62

   - rezerwa na naliczone odsetki od pożyczek skonwertowanych 0 0

   - rezerwa na koszty usług obcych 0 0

   - rezerwa na zobowiązania 0 0

   - rezerwa na niezrealizowane różnice kursowe Centrala 82 0

   - rezerwa na niezrealizowane różnice kursowe Oddział 221

   - rezerwa z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń 57 22

   - rezerwa na różnice kursowe leasingi 0 0

   - rezerwa na naliczone różnice kursowe od pożyczki 0 0

   - odsetki od zwłoki 0 221

   - zobowiązania z tytułu leasingu 0 70

   - inne 0 16

  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 592

   - z roku 2004 0 0

   - z roku 2003 0 592

  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

   - 0 0

  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0

   - 0

  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

   - 0

 3. Zmniejszenia -480 680

  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) -283 680

   - naliczone odsetki od zobowiązań -28 0

   - zobowiazania z tyt.leasingu -11 0

   - zmniejszenie rezerwy na urlopy -15 0

   - naliczone różnice kursowe od zobowiązań -22 0

   - wyksięgowanie naliczenia 2004 r. Operator infrastruktury -207 680

  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu) -197 0

   - korekty strat podatkowych z lat ubiegłych -197 0

  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  (z tytułu) 0 0

   - 0 0

  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

   - 0 0

  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

   - 0 0

 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 876 996

  a) odniesionych na wynik finansowy roku 2005 -120

   b/  odniesionych na wynik roku 2004 996 966

0 0

   - 0 0

  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

   - 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO



NOTA 5B

w tys.zł

2005 2004

 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 457 748

 - koszty związane z uruchomieniem kardiochirurgii 457

b/ inne rozliczenia międzyokresowe 1 108

  wyposażenie hotelu i szpitala 31

   reklama 30

   koszty przedkontraktowe 1 047

 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 940

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 565 2 688

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE



NOTA 6A

w tys.zł

2005 2004

 a) materiały 186 56

 b) półprodukty i produkty w toku 198 198

 c) produkty gotowe 0 0

 d) towary 0 4

 e) zaliczki na dostawy 40 40

Zapasy, razem 423 298

ZAPASY

1 1



NOTA 7A

w tys.zł

2005 2004

 a) od jednostek powiązanych 1 169 25

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 169 25

      - do 12 miesięcy 1 169 25

  - inne

0 0

 b) należności od pozostałych jednostek 2 665 1 100

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 994 689

      - do 12 miesięcy 1 994 689

      - powyżej 12 miesięcy 0 0

  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 116 381

  - inne 555 30

  - dochodzone na drodze sądowej 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 3 834 1 125

 c) odpisy aktualizujące wartość należności 120 371

Należności krótkoterminowe brutto, razem 3 954 1 496

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

1 1



NOTA 7B

w tys.zł

2005 2004

 a) z tytułu dostaw i usług, w tym:                            777    0

  - od jednostek zależnych                            777    0

  - od jednostek współzależnych 0 0

  - od jednostek stowarzyszonych 0 0

  - od znaczącego inwestora 0 0

  - od jednostki dominującej 0 0

 b) inne, w tym:                            392    0

  - od jednostek zależnych                            140    0

  - od jednostek zależnych / z tyt.sprzedaży nieruchomości                            252    0

  - od jednostek współzależnych 0 0

  - od jednostek stowarzyszonych 0 0

  - od znaczącego inwestora 0 0

  - od jednostki dominującej 0 0

 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

  - od jednostek zależnych 0 0

  - od jednostek współzależnych 0 0

  - od jednostek stowarzyszonych 0 0

  - od znaczącego inwestora 0 0

  - od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem                         1 169    25

 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 165

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem                         1 169    190

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

1 1



NOTA 7C

w tys.zł

2005 2004

Stan na początek okresu 371 172

 a) zwiększenia (z tytułu) 120 212

    nalezności przeterminowane 120

 b) zmniejszenia (z tytułu) 263 13

 wykorzystanie rezerwy 61

  rozwiązanie odpisu 202

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 228 371

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH



NOTA 7D

w tys.zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej w tys. zł 4 039 1 475

 b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 22 20

b1. w walucie w tys. USD 3 5

po przeliczeniu na tys. zł 8 15

- GPB 2

zł 13 5

pozostałe waluty EURO/2005 w tys. 0

1

Należności krótkoterminowe, razem w tys. 4 061 1 496

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta

  
    
  



NOTA 7E

w tys. zł

2005 2004

 a) do 1 miesiąca                         1 755    0

 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

 e) powyżej 1 roku 0 0

 f) należności przeterminowane                            359    0

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)                         2 114    0

 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług                            120    0

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)                         1 994    0

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

  
    
  



NOTA 7F

w tys. zł

2005 2004

 a) do 1 miesiąca 52 77

 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 104 53

 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 80 48

 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 74 27

 e) powyżej 1 roku 49 36

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 359 241

 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 120 99

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 239 142

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM 
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:



NOTA 8A

  

  

Plik Opis

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem 
wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej"



NOTA 9A

w tys. zł

2005 2004

 a) w jednostkach zależnych 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

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

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

 b) w jednostkach współzależnych 88 0

  - udziały lub akcje 0 0

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

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

  - udzielone pożyczki                              88    49

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

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

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

 d) w znaczącym inwestorze 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

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

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

 e) w jednostce dominującej 0 0

  - udziały lub akcje 0 0

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

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

  - udzielone pożyczki 0 0

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

 f) w pozostałych jednostkach                              30    30

  - udziały lub akcje 0 0

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

  - dłużne papiery wartościowe 0 0

  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

  - udzielone pożyczki                              30    30

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

      - 0 0

 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                            294    666

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                            294    666

  - inne środki pieniężne 0 0

  - inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem                            412    745

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

  

  



NOTA 9B

w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej

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

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 9C

w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

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



NOTA 9D

w tys. zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej w tys. zł                         118    79

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

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

 - 0 0

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

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł                         118    79

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 9E

w tys. zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej w tys. zł                            289    657

 b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                                5    0

b1. w walucie w tys. zł                                0    0

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                                0    0

- USD                                1    0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                                3    9

CHF                                1    0 

zł                                2    0 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł                            294    666

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 9F

w tys. zł

2005 2004

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)



NOTA 9G

w tys.

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł

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

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 10A

w tys.

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                            548    76

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 548 76

abonament MKS, lex 7

reklama 204 3

ubezpieczenia 64 25

koszty oprogramowania 191

emisja akcji seria E 74

naprawa USG 15

internetowa prezentacja firmy                                1    1

prenumeraty                                7    11

pozostałe 21

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem                            548    76

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

  
    
  



NOTA 11A

ODPISY AKTUALIZUJACE

Plik Opis



NOTA 12 A

Seria / emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji Liczba akcji

Wartość serii/ emisji 
wg wartości 
nominalnej

Sposób pokrycia 
kapitału Data rejestracji

Prawo do 
dywidendy (od 
daty)

A zwykłe imienne 8 728 000 8 728 000 30.09.2004

B zwykłe na okaziciela 3 553 000 3 553 000 30.09.2004

C zwykłe na okaziciela 1 530 262 1 530 262 30.09.2004

D zwykłe na okaziciela 758 587 758 587 25.11.2005

14 569 849

14 569 849

1.00

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)



NOTA 13 A

w tys.

Liczba
Wartość wg ceny 
nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

zł



NOTA 13 B

w tys.

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba
Wartość wg ceny 
nabycia Wartość bilansowa

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

zł



NOTA 14A

w tys.

2005 2004

 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 9 023 8 015

 b) utworzony ustawowo 0 0

 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 3 000 0

Kapitał zapasowy, razem 12 023 11 015

KAPITAŁ ZAPASOWY



NOTA 15A

w tys. zł

2005 2004

 a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

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

  - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0

 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

 e) inny (wg rodzaju) 0 4 568

  - z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych 0 4 568

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 4 568

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY



NOTA 16A

w tys. zł

2005 2004

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)



NOTA 17A

w tys. zł

2005 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

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



NOTA 18A   

  w tys.zł 

2005 2004

 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:                             211    91

  a) odniesionej na wynik finansowy                             211    91

  b) odniesionej na kapitał własny 0 0

  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

 2. Zwiększenia 0 211

  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 211

   amortyzacja środków trwałych w leasingu 91

  dodatnie róźnice kursowe od zobowiązań 59

   dodatnie róźnice kursowe od zobowiązań Operator Infrastruktury 61

  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

 3. Zmniejszenia                             144    91

  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 91

wyksięgowanie naliczenia 31.12.2004 87

wyksięg. Operator Infrastruktury 31.12.2004 4

amortyzacja środków trwałych w leasingu                               23    0

dodstanie różnice kursowe od zobowiązań                             120    

inne                                 1    

  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 

 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem                               67    211

  a) odniesionej na wynik finansowy                               67    120

  b) odniesionej na kapitał własny 91

  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

  

  
    
  

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO



NOTA 18B

w tys. zł

2005 2004

 a) stan na początek okresu                            328    251

rezerwa na zobowiązania

 b) zwiększenia (z tytułu)                              93    77

rezerwa emerytalna                              93    

 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0

  - rozwiązanie naliczenia 31.12.2004                            328    

 e) stan na koniec okresu                              93                              328 

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



NOTA 18C

W TYS.ZŁ

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)                            155    

rezerwa na urlopy                            155    

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu                            155    

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



NOTA 18D

w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)



NOTA 18E

w tys. zł

2005 2004

 a) stan na początek okresu                         1 100    39

  - na zobowiązania i koszty                         1 100    39

 b) zwiększenia (z tytułu)                            795    1070

  rezerwa na zobowiązania                            700    

   rezerwa na koszty                              95    0

 c) wykorzystanie (z tytułu)                         1 028    0

  wykorzystanie rezerwy na koszty                              28    

   naliczenie odsetek                         1 000    

 d) rozwiązanie (z tytułu)                              72    9

  rezerwa na koszty                              72                                  9 

 e) stan na koniec okresu                            795                           1 100 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)



NOTA 19A

w tys. zł

2005 2004

 a) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

 b) wobec jednostek współzależnych 2 801 5 807

  - kredyty i pożyczki 2 801 5 807

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

 c) wobec pozostałych jednostek 106 18 190

  - kredyty i pożyczki 16 054

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 106

  -  umowy leasingu finansowego 106

  - inne (wg rodzaju) 2 136

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 907 23 997

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE



NOTA 19B

w tys. zł

2005 2004

 a) powyżej 1 roku do 3 lat 2 907 0

 b) powyżej 3 do 5 lat 236

 c) powyżej 5 lat 23 761

Zobowiązania długoterminowe, razem 2 907 23 997

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY



NOTA 19C

w tys. zł

2005 2004

 a) w walucie polskiej zł                            106    3 165

 b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł                         2 801    20 832

b1. w walucie EUR 5

po przeliczeniu na  zł 18 672

 b2. w walucie CHF                         1 130    0

 po przeliczeniu na zł                         2 801    

pozostałe waluty w  zł zł 2 160

Zobowiązania długoterminowe, razem zł                         2 907    23 997

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 19D

w tys.

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Theo Frey EAST Bern Szwajcaria                 1 383                       550    w tys. CHF                 1 363                       550    w tys. CHF 2.2183 10.02.2007
Theo Frey EAST Bern Szwajcaria                 1 483                       580    w tys. CHF                 1 438                       580    w tys. CHF 2.2233 20.02.2007

Zabezpieczenia Inne

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
zł

Nazwa (firma) jednostki, 
ze wskazaniem formy 
prawnej Siedziba

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

Warunki 
oprocentowania Termin spłaty



NOTA 19E

w tys.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu
Gwarancje / 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

zł

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)



NOTA 20A

2005 2004

 a) wobec jednostek zależnych 0 1 149

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

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

      - do 12 miesięcy 40

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

  - inne (wg rodzaju) 0 1 109

b/ wobec jednostek współzależnych 9 309

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 124

do 12 miesięcy 124

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 9 185

pożyczki 8 986

c/ wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

 b) wobec pozostałych jednostek 8 469 17 259

  - kredyty i pożyczki, w tym: 517 2 408

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 315 14 423

      - do 12 miesięcy 7 315 14 423

powyżej 12 miesięcy

  - zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 400 260

  - z tytułu wynagrodzeń 226 151

  - inne (wg tytułów) 11

      - z tytułu emisji obligacji 0 17

 c) fundusze specjalne (wg tytułów) 38 33

      fundusz socjalny 38

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 17 816 18 441

  

  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
w tys.zł



NOTA 20B

2005 2004

 a) w walucie polskiej zł 16 413 16 013

 b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 2 946 596

b1. w walucie EUR 688 590

po przeliczeniu na tys. zł 2 779 2 408

b2. w walucie USD 50 5

po przeliczeniu zł 167 15

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 5

Zobowiązania krótkoterminowe, razem zł 19 359 18 441

w tys.zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta



NOTA 20C

w tys.

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Kredyt Bank S.A. Warszawa                19 950                     4 526     tys.  EUR tys. EUR 4.60% 30.08.2012

Magellan Łódź                     430                          86    

Theo Frey East Bern/Szwajcaria                  1 100                     1 100     tys.  zł                  1 100                     1 100     tys.  zł 8.21%  30.12.2005 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria                  1 200                     1 200     tys.  zł                  1 230                     1 230     tys.  zł 8.31%  15.02.2006 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria                     700                        700     tys.  zł                     700                        700     tys.  zł 8.13%  15.02.2006 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria                     521                        200     tys.  CHF                     496                        200     tys.  CHF 2.23%  30.04.2006 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria                     332                        110     tys.  CHF                     273                        110     tys.  CHF 2.2383%  30.06.2006 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria                     626                        150     tys.  EUR                     579                        150     tys.  EUR 3.601%  15.07.2006 

Theo Frey East Bern/Szwajcaria                     806                        200     tys.  EUR                     772                        200     tys.  EUR 3.6049%  30.07.2006 

Theo Frey AG Bern/Szwajcaria                     223                          87     tys.  DEM/EUR                     336                          87     tys.  DEM/EUR 5%  po 30.08.2012 

Theo Frey AG Bern/Szwajcaria                     784                        200     tys.  EUR                     772                        200     tys.  EUR 5%  po 30.08.2012 

Theo Frey AG Bern/Szwajcaria                     289                        100     tys.  CHF                     248                        100     tys.  CHF 2.5%  po 30.08.2012 

Theo Frey AG Bern/Szwajcaria                     564                        200     tys.  CHF                     496                        200     tys.  CHF 2.5%  po 30.08.2012 

Theo Frey AG Bern/Szwajcaria                     456                        100     tys.  EUR                     386                        100     tys.  EUR 4.17%  po 30.08.2012 

Theo Frey AG Bern/Szwajcaria                     463                        100     tys.  EUR                     386                        100     tys.  EUR 4.14%  po 30.08.2012 

Theo Frey AG Bern/Szwajcaria                     480                        100     tys.  EUR                     386                        100     tys.  EUR 4.07%  po 30.08.2012 

Zabezpieczenia Inne

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki 
oprocentowania Termin spłaty



NOTA 20D

w tys.

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

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
zł



NOTA 21A

2005 2004

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
w tys.zł



NOTA 21B

2005 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys.zł



NOTA 22A

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

  
    
  



NOTA 23A

w tys. zł

2005 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

nie dotyczy



NOTA 23B

w tys.

2005 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

nie dotyczy



NOTA 24A

w tys. zł

2005 2004

sprzedaż Usług Operator Medyczny 12 160 7 828

 - wyłączaenia - transakcje pomiędzy Operatorem Merdycznym i Operatorem Infrastruktury -987

sprzedaż Usług Operator Infrastruktury 785 1 304

 - wyłączenia- transakcje pomiędzy Operatorem Infrastruktury i Operatorem Medycznym -374

przeniesienia przychodów z infrastruktury do przychodów operacyjnych -322 -295

inne przychody ze sprzedaży 1

w tym: od jednostek powiązanych 1 831

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 623 7 477

w tym: od jednostek powiązanych 1 831

w tym: od jednostek powiązanych

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



NOTA 24B

w tys. zł

2005 2004

 a) kraj 12 623 7 477

w tym: od jednostek powiązanych 1 831

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 623 7 477

w tym: od jednostek powiązanych 1 831

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)



NOTA 25A

w tys. zł

2005 2004

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1

sprzedaż usług Operator Infrastruktury 1

w tym: od jednostek powiązanych

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



NOTA 25B

w tys. zł

2005 2004

 a) kraj 1

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

 b) eksport 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

  

  



NOTA 26A

w tys. zł

2005 2004

 a) amortyzacja 3 333 1 818

 b) zużycie materiałów i energii 2 257 1 287

 c) usługi obce 4 531 2 948

 d) podatki i opłaty 820 548

 e) wynagrodzenia 3 845 3 176

 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 541 417

 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 616 494

Koszty według rodzaju, razem 15 943 10 688

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -301 0

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 650 -2 316

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 992 8 391

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU



NOTA 27A

w tys. zł

2005 2004

 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 603 0

   rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne 328 0

  rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 202 0

   rozwiązanie pozostałych rezerw 73

 b) pozostałe, w tym: 402 323

korekta deklaracji VAT za 2004 49

 przedawnione zobowiązania 0 5

przesunięcie przychodów z infrastruktury medycznej - oddział 322 295

rozwiązanie leasingu 0 13

 ujawnienie środków trwałych 18

otrzmane darowizny 1 9

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23

inne 12 1

Inne przychody operacyjne, razem 1 005 346

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE



NOTA 28A

w tys. zł

2005 2004

 a) utworzone rezerwy (z tytułu) 343 77

niewykorzystanych urlopów 248 77

rezerwa na koszty 95

 b) pozostałe, w tym: 779 439

   darowizny 6 6

   odpisane należności 0 8

   korekta VAT za 2004 141

   zakończenie działalności Szeroka 23

   doradztwo w zakresie pozyskania kredytu 50

   zakup wierzytelności Arch Styl 20

   opłata prolongacyjna (Urząd Skarbowy) 89

   odpis aktualizaujący należności 314

   koszty przekształcenia w S.A. 0 20

   koszty likwidacji środków trwałych 0 46

   koszty rozwiązania leasingów 9 19

   niezamortyzowane nakłady w obcym obiekcie 0 269

   rezerwa na badanie bilansu 20

   rezerwa na koszty 50

   inne 38 1

   przeniesienie kosztów związanych z utrzymaniem budynku do pzostałych kosztów operacyjnych 403 244

Inne koszty operacyjne, razem 1 122 1 074

INNE KOSZTY OPERACYJNE





NOTA 29A

w tys. zł

2005 2004

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH



NOTA 29B

w tys. zł

2005 2004

z tytułu udzielonych pożyczek 0 5

  - od jednostek powiązanych, w tym: 0 5

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

  - od pozostałych jednostek 0

pozostałe odsetki 1 146

od jednostek powiązanych, w tym: 1 145

od jednostek zależnych 0

od jednostek współzależnych 1 145

od jednostek stowarzyszonych 0

od znaczącego inwestora 0

od jednostki dominującej 0

od pozostałych jednostek 1

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 146 5

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK



NOTA 29C

w tys. zł

2005 2004

dodatnie różnice kursowe 614 3 321

zrealizowane 81

  - niezrealizowane 533 3 321

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0

pozostałe, w tym: 0

Inne przychody finansowe, razem 614 3 321

INNE PRZYCHODY FINANSOWE



NOTA 30B

w tys. zł

2005 2004

 a) ujemne różnice kursowe, w tym: 59 206

     zrealizowane 1

  - niezrealizowane 58 206

utworzone rezerwy (z tytułu) 0

0

 b) pozostałe, w tym: 586 709

    koszty emisji obligacji 0 620

    koszty finansowe leasingu 72

    koszty negocjacji dot. objęcia udziałów POLMED 122

    inne 392

Inne koszty finansowe, razem 645 915

INNE KOSZTY FINANSOWE



NOTA 30A

w tys. zł

2005 2004

 a) od kredytów i pożyczek 1 651 639

  - dla jednostek powiązanych, w tym: 447 87

dla jednostek zależnych 0

dla jednostek współzależnych 447

dla jednostek stowarzyszonych 0

dla znaczącego inwestora 0

dla jednostki dominującej 0

  - dla innych jednostek 1 204 1 552

b/  pozostałe odsetki 56

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 56

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 707 1 639

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

  

  



NOTA 31A

Plik Opis

  
    
  



NOTA 32A

w tys. zł

2005 2004

losowe 13

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem 13

ZYSKI NADZWYCZAJNE



NOTA 33A

w tys. zł

2005 2004

 a) losowe 0

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem 0

STRATY NADZWYCZAJNE

  



NOTA 34A

w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) brutto

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy według stawki ... %

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

wykazany w rachunku zysków i strat

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY



NOTA 34B

w tys. zł

2005 2004

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -69 -218

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej 
poprzedniego okresu 197

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -192

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy Oddział 40

Podatek dochodowy odroczony, razem -24 -197

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:



NOTA 34C

w tys. zł

2005 2004

 - ujętego w kapitale własnym -197

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

  



NOTA 34D

w tys. zł

2005 2004

 - działalności zaniechanej

 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

nie dotyczy



NOTA 35A

w tys. zł

2005 2004

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

nie dotyczy



NOTA 36A

w tys. zł

2005 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

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

nie dotyczy



NOTA 37A

Plik Opis

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału 
zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, da



NOTA 38A

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z 
uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawe



Plik

w tys. zł

2005 2004

-735 -2 989

-27 181 10 187

0 0

3 333 1 818

-2 549 0

0 0

-2 985 0

-529 1 257

-125 -142

-17 132 333

-6 809 8 912

771 -1 991

-1 156 0

-27 916 7 198

Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)
Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


