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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Dla Rady Miasta Torunia - Organu załoĘcielskiego

dla SpecjalisĘcznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Specjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Mikołaja Kopemika w Toruniu, Ul. Batorego 17l19,87-100 Toruń (,,Szpital"),

które skłacia się z:

o wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

. bilansu sporządzonego na dzień31,1ż.ż0l8r., który po stronie aktyv,ów i pasyr,v,ów zamyka
się sumą 83.456.286,35 złi

o rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.0i.2018r. do 31.1ż.ż0l8r. wykazującego
stratę netto w wysokości (-)19.084.033,57 zł;

r zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r.
do 31.1ż,2018r. wykazującego spadek kapitafu własnego o kwotę (-)15.615.610,05 zł;

. rachunku przepłyłvów pienięZnych za rok obroto\Ąy od 01.01.2018r. do 31,12,20l8r..
wykazującego wzrost stanu środków pienięznych o kwotę

oraz dodatkowych informacj i i objaśnień (,,spraw o zdanie fi nansow e").

2.270.058,63 zł;

Naszym zdani em, załączone sprawozdanie fi nansowe :

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Specjalistycznęgo
Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika na dzięń 3 1 grudnia 2018r. oraz jego wyniku
finansowego i przepływów pienięznych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. ż9 września 1994r.
o rachunkowości (,,Ustawa o rachunkowości" -Dz.U, zż019 r.,poz.357 zpoźn. zm,) oraz
pr zy j ęty mi zasad ami (p o l i tyką) rach un ko wo śc i ;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Specjalistyczny Szpital Miejski
im, Mikołaja Kopernika przepisami prawa oraz statutem Szpitala;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie zprzepisamirozdziŃu 2 Ustawy o rachunkowości.
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Podstarva opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady BiegĘch
Rewidentów nr ż039137 alż018 z dnia l9 lutego 201 8 r. w sprawie krajowych standardów badania

(700 (Z),701,705 (Z),706 (Z),7ż0 (Z),ż60 (Z),570 (Z)) oraznr 2041l37a/20l8 z dnia 5 marca

2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu (,,KSB") oraz stosownie

do ustawy z dnia 11 maja ż017 r, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze
publicznym (,,Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz.U. 2017 poz. 1089 z pożn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego

sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidentą za badanie sprawozdaniafinansowego.

Jesteśmy nlezależni od Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im, Mikołaja Kopernika zgodnie

z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (,,Kodeks

IFAC") przy,jętym uchrvałą Krajorł,ej Rady Biegłi,ch ąęly|dępl§r.ł nr 204żl38l2a18
z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zarł,odowej biegł.vch rewidentów oraz z inn,vmi

wymogami eiycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wl,mogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzaniabadania k]uczowy biegły rewicient oraz ftrma audytorska pozostali

nięzalężni od Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika zgodnie
z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, ze dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika za rok
zakończony 3l grudnia 2017 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu firmy
audytorskiej Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o. biegłego rewidenta,

który wyraził opinię bezzastrzężęńnatemat tego sprawozdania w dniu 17.04.ż0l8 roku.

Odpowiedzialność Kierownika jedno stki za sprawozdanie Jinansowe

Dyrektor Specjalistycznęgo Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopemika jest odpowiedzialny
za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksią_e rachunkowych, sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny, i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku
finansowego Specjalisiycznego Szpitala lvliejskiego im. Mikołaja Kopernika zgodnie
z przepisami Ustawy o raclrunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkor.vości oraz

z oborviązującymi Szpital przepisami prawa istatutem, aiakżę za kontrolę lvewnętrzną, którą łll
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Dyrektor Szpitala uznaje zaniezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego

niezarł,ierającego istotnego znieksńałcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego

im, Mikołaja Kopernika jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Szpitala do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności

oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem

sytuacji kiedy Dyreklor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im, Mikołaja Kopernika albo

zamierzadokonać likwidacji Szpitala, albo zaniechać prowadzęniadziałalności albo nie mażadnej

realnej alternatyłvy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika jest zobowiązany do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie

o rachunkowości.

O dp o w ied zia Ino ś ć b i e głego r ew ide nt a za b ada nie sp raw o ldania Ji n ans ow eg o

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprarł,ozdanie finansowe jako całość

nie zaniera istotnego znieksńałcenia spcrvoCorvanegc oszustłem lub błędem oraz wydanie

sprawozdaniazbadaniazawierającego naszą opinię. Racjonalna perł,ność jest wysokim poziomem

pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje

istniejące istotne znieksńałcenie. Znieksźałcenia mogą powstawać na skutek oszusfwa lub błędu

i są uwazane za istotne , jeżeli moma racjonalnie oczekiwać, ze pojedynczo lub łącznie mogłyby

wpłynąć na decyzje gospodarcze uzltkorł,ników podjęte na podstawie tego sprawozdania

finansowego.

Zal<res badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Specjalistycznego Szpitala

Miejskiego im. Mikołaja Kopernika ani efektywności lub skutecmości prowadzenia jego spraw

przez Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika obecnie lub

w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy

sceptycyzm, atakże:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniękształcenia sprawozdania finansowego

spowodorvanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury

badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające

i odpowiednie. aby stanowić podstawę dla naszej opinii, Ryzyko niewykrycia istotnego

znieksnńcenia wynikającego z oszust\Ą,a jest większe niz tego wynikającego z błęciu,

ponierł,az oszustwo moze dotyczyc zmowJ-, fałszerstwa, celowy,ch pominięć, wprowaCzenia

w błąd lub obejścia koniroli wetłnętrznej;



uzyskujemy zrozumienie kontroli rł,ewnętrznej stosownej dla badania w celu

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie

w celu wyrazenia opinii na temat skutecmości kontroli wewnętrznej Szpitala;

oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora

Specj al i styc znego Szpitala Miej skiego im. Mikołaj a Kopemika;

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przęz Dyrektora

Specjalistycznęgo Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika zasady kontynuacji

działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów

badania, czy istnieje istotna niepeu,ność zvviązana zę zdarzeniami lub warunkami, która

moze poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Szpitala do kontynuacli dziŃalności.

Jezeli dochodzimy do wniosku, ze istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas

zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia

t,, spratvczdaniu finansowym lub. jezeli takie ujawnienia są nieadekw.,atne, modyfikujemy

naszą opinię, Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia

sporządzenia naszego sprarł,ozdania biegłego rewidenta. jednakże przyszłe zdarzenia iub

warunki mogą spowodować, Ze Szpital zaprzestanie kontynuacji działalności;

oceniamy ogólną prezentację, strulćurę i za,Nartość sprawozdania finansorvego, v/ tvm

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje

i zdarzęnia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Nie zgłaszając zastrzeżeń, do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego

ni ezbędne j est przedstawieni e następuj ących obj aśnień :

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w roku 2018 poniósł stratę

w wysokości (-)19.084,033,57 zł. Narastające straty z lat ubiegĘch łącznie ze stratą z roku

bieżącego wynoszą (-)92.963.260,89 zł, co w rezultacie wpły.wa negatyłvnie na kapitał rłłasny
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika, który na dzień 31.12.2018r.

osiągnął wielkość ujemną i stanowią kwotę (-) 38.539.757,74 zł.

Zwracamy jednocześnie uwagę, ze w powyzszej sytuacji ma zastosowanie art. 59 Ustawy

o działalności leczniczej z dnia 15.04.ż011r, (Dz.U. z 20l8r. poz, 2190 z poź. zm.), zgodnie

zlł.orym Podmiot Buorzący samodzielny publiczny za|<ład opieki zdrowotnej może, w terminie

9 miesięcy od upływu terminu zatwierdzęnia sprawozdania finansowego samodzielnego

publicmego zakJadu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansorły zarok obrotowy tego

zakładu.jezeli wynik ten, po doCaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemna - do wysokości tej

wańości.



N,Iając na urł,adze powyzsze, ujemny wynik finansowy Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Mikołaja Kopernika za rok obrotowy 01.01.20l8-31.|ż.ż0l8, po skorygowaniu o kosźy
amortyzacji stanowiące w tymze roku 4.781.76ż,75 zł, nadal ma wańość ujemną i wynosi
(-)14.302.ż70,82 zł.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym zabadanie, którego rezultatem jest niniejsze

sprawozd an i e ni ezależne go b i e głe go rewi denta, j e st Kata rzyn a Kowal czyk.

Działający w imieniu Biura Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 17614 wpisanej na listę firm
audl,torskich pod numerem 92ż w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie

finansovre.

KatarzynaKowalcz}Ę nr w rejestrze 12717

[Imię. nazwisko, nr w rejej*le)

Toruń; 09 maja 20l9r.


