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Raport niezale nego bieg ego rewidenta  
z przegl du ródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego za okres  
od 1 kwietnia do 30 wrze nia 2017 roku 
 
 
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadzili my przegl d za czonego ródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (Spó ka) z siedzib  w Gda sku,  
przy ul. Wile skiej 44 (kod pocztowy: 80-215, Gda sk), obejmuj cego sprawozdanie z sytuacji 
finansowej sporz dzone na dzie  30 wrze nia 2017 roku, sprawozdanie z ca kowitych 
dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 30 wrze nia 2017 roku, sprawozdanie ze zmian 
w kapitale w asnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 30 wrze nia 2017 roku, sprawozdanie 
z przep ywów pieni nych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 30 wrze nia 2017 roku 
oraz dodatkowe noty obja niaj ce. 

Zarz d Spó ki jest odpowiedzialny za sporz dzenie i przedstawienie ródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Mi dzynarodowego Standardu 
Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo  finansowa” og oszonego w formie 
rozporz dze  Komisji Europejskiej.  

My jeste my odpowiedzialni za sformu owanie wniosku na temat tego ródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas 
przegl du. 

 

Zakres przegl du 

Przegl d przeprowadzili my stosownie do przepisów Krajowego Standardu Rewizji 
Finansowej 2410 w brzmieniu Mi dzynarodowego Standardu Us ug Przegl du 2410 „Przegl d 
ródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezale nego bieg ego rewidenta 

jednostki”  przyj tego uchwa  nr 2783/52/2015  Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia 
10 lutego 2015 r. z pó n. zm. 
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Przegl d sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapyta , przede wszystkim  
do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i ksi gowe, oraz przeprowadzaniu procedur 
analitycznych oraz innych procedur przegl du. 

Przegl d ma istotnie w szy zakres ni  badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi 
Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi dzynarodowych Standardów Badania 
przyj tymi uchwa  nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów z dnia  
10 lutego 2015 roku z pó n. zm. Na skutek tego przegl d nie wystarcza do uzyskania 
pewno ci, e wszystkie istotne kwestie, które zosta yby zidentyfikowane w trakcie badania, 
zosta y ujawnione. W zwi zku z tym nie wyra amy opinii z badania na temat tego 
ródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. 

 

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przegl du stwierdzamy, e nic nie zwróci o naszej uwagi, 
co kaza oby nam s dzi , e za czone skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe nie 
zosta o sporz dzone, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami 
Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo  finansowa” 
og oszonego w formie rozporz dze  Komisji Europejskiej. 

 

Obja nienia uzupe niaj ce 

Nie zg aszaj c zastrze  do za czonego skróconego ródrocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego, zwracamy uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 W punkcie V.1.2 wybranych informacji obja niaj cych do skróconego ródrocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego Zarz d Spó ki wskazuje na podj te 
i planowane dzia ania, które maj  s  osi gni ciu progów rentowno ci, zarz dzaniu 

ynno ci  i przeciwdzia aniu ryzyku zwi zanemu z ograniczeniem przez Spó  
wiadczenia us ug finansowanych ze rodków publicznych po 1 pa dziernika 2017 

roku. Realizacja projekcji finansowych stanowi cych podstaw  oceny poprawno ci 
za enia kontynuacji dzia alno ci oraz wyceny niektórych sk adników aktywów, w tym 
aktywów z tytu u odroczonego podatku dochodowego i aktywów finansowych  
w jednostkach zale nych, zale y od powodzenia wskazanych dzia , która obarczona 
jest niepewno ci . 
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 Na dzie  30 wrze nia 2017 roku sprawozdanie z sytuacji finansowej Spó ki wykazuje 

skumulowan  strat  o warto ci przewy szaj cej sum  kapita ów zapasowych 
i rezerwowych oraz jedn  trzeci  kapita u zak adowego. Zwa ywszy na okoliczno , 
e sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie  31 marca 2017 równie  

wykazywa o taki stan, w dniu 22 wrze nia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spó ki podj o uchwa  o kontynuacji dzia alno ci Spó ki zgodnie 
z wymogami art. 397 kodeksu spó ek handlowych. 
 
 

 
 
 

Maciej Czapiewski   Maciej Czapiewski 
 

 Kluczowy Bieg y Rewident  
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