
 
 

`

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 
 

za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku jednostki: 

 
 

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

im. dr. Władysława Biegańskiego 

z siedzibą w Grudziądzu (86-300), przy ulicy dr. Ludwika Rydygiera 15/17 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI 
 

 

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

im. dr. Władysława Biegańskiego 

 

dla Prezydenta Miasta Grudziądz  

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

Opinia 

 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki                                                               

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą Grudziądzu                         

( „Szpital”, „jednostka”), które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie 

zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).  

 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. 

oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie 

z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 

o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 roku poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz statutem jednostki; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  

 
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej 

jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z 

dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych 

rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami 

została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie 

sprawozdania finansowego.  

 

Jesteśmy niezależni od jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 

Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi 

wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy 

nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania 

kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostki,  zgodnie z wymogami 

niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 

podstawę dla naszej opinii. 

 

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi 

 
Zwracamy uwagę na punkt nr 45 Dodatkowych informacji i objaśnień, w którym kierownik jednostki  

poinformował min. o realności składnika aktywów – należności Szpitala od spółki Grudziądzkie Inwestycje 

Medyczne Sp .z o.o (GIM) oraz o gwarancji dla GIM od jej głównego udziałowca tj. gminy-miasta Grudziądz. 

 

Znacząca niepewność co do kontynuacji działalności 

 
Zwracamy uwagę na występowanie na 31.12.2019 r. poważnych zakłóceń w sytuacji finansowej Szpitala 

wynikających z bardzo wysokiego poziomu zadłużenia stanowiącego 142,2% sumy aktywów Szpitala, 

skutkującego ponoszeniem przez Szpital znaczących kosztów obsługi tego zadłużenia, mających istotny wpływ na 

płynność Szpitala. Biorąc pod uwagę sumę jedynie zobowiązań krótkoterminowych i rezerw krótkoterminowych (do 

12 miesięcy) w łącznej kwocie 179.360,0 tys. zł., oznacza to niedobór środków obrotowych w wysokości 85.873,5 

tys. zł (aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy krótkoterminowe).  
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Powyższe dane mogą świadczyć o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne 

wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności. 

Zgodnie z art. 59 Ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący zobowiązany jest w terminie 9 miesięcy 

od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę zakładu w kwocie, jaka nie może być 

pokryta przez Szpital we własnym zakresie, jednak w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów 

amortyzacji. W przeciwnym wypadku musi w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego (z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 12 miesięcy) wydać rozporządzenie, zarządzenie 

albo podjąć uchwałę o likwidacji szpitala. Dodatkowo w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Dyrektor Szpitala zobowiązany jest do sporządzenia programu naprawczego na okres 

nie dłuższy niż 3 lata, który musi przedstawić organowi tworzącemu. 

W dniu 20.06.2019 r. gmina-miasto Grudziądz przyjęła Program Postępowania Naprawczego (Uchwała nr 

XIII/116/19 Rady Miejskiej Grudziądza), który został przygotowany w celu oddłużenia Szpitala kwotą ok. 300 mln 

zł. Zaplanowane oddłużenie związane jest z przekształceniem Szpitala działającego w formie spzoz w spółkę 

akcyjną. Działania te mają zapewnić stabilną kontynuację funkcjonowania jednostki. Przekształcenie Szpitala w 

spółkę akcyjną przewiduje się na dzień 31.10.2020 r. Szpital realizuje program naprawczy, który skupia się głównie 

na aspekcie racjonalizacji kosztów operacyjnych i ograniczeniu inwestycji które nie uzyskały dofinansowania 

unijnego. W okresie I półrocza 2020 r. sytuacja finansowa Szpitala uległa poprawie, za okres styczeń-maj 2020 r. 

Szpital wypracował zysk w wysokości 19,9 mln. zł. 

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżeń w odniesieniu do tej sprawy. 

 

Inna sprawa 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. zostało zbadane                           

przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię z zastrzeżeniem (w 

zakresie realności należności) oraz z objaśnieniem związanym z istotną niepewnością dotyczącą kontynuacji 

działalności na temat tego sprawozdania w dniu 3 kwietnia 2019 r. 

 

Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe 

 

Kierownik jednostki – Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
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majątkowej i finansowej i wyniku finansowego jednostki, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za 

kontrolę wewnętrzną, którą kierownik jednostki uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 

finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 

jednostki 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 kierownik jednostki albo zamierza dokonać likwidacji jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo 

nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania 

przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  

 

 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

 
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 

zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że 

badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą 

powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 

pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego 

sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności lub 

skuteczności prowadzenia jej spraw przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości. 

 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,      

a także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego 

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 zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 
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wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, 

wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki;  

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 

księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownika jednostki; 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika jednostki zasady 

kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, 

czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w 

znaczącą wątpliwość zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że 

istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego 

rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, lub jeżeli takie ujawnienia są 

nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych 

do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub 

warunki mogą spowodować, że jednostka  zaprzestanie kontynuacji działalności; 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz 

czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 

zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Sprawozdanie na temat innych wymogów praw i regulacji 

 

Sprawozdania finansowe Szpitala za lata obrotowe 2017 i 2018 nie zostały zatwierdzone przez Radę Miasta 

Grudziądza. 

Sprawozdania finansowe Szpitala za lata obrotowe 2017 i 2018 nie zostały złożone we właściwym terytorialnie 

urzędzie skarbowym/KAS. 

Sprawozdania finansowe Szpitala za lata obrotowe 2017 i 2018 nie zostały skutecznie złożone we właściwym 

rejestrze sądowym. 

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta, jest Magdalena Kozłowska. 
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Działający w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 

wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3640 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał 

sprawozdanie finansowe. 

                      
            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 22 września 2020 roku  

  

KPW Audytor Sp. z o.o. 

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź 

 

 

 

--------------------------------  

Magdalena Kozłowska 

Kluczowy Biegły Rewident nr 11553 

 

KPW Audytor Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich 

prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego 

pod numerem 3640 
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