
 

 

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do 

zastrzeżenia w związku z ograniczeniem zakresu przeglądu wyrażonego przez podmiot uprawniony 

w raporcie z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz 

skróconego sprawozdania skonsolidowanego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za okres 

 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku. 

 

Niezależny biegły rewident - Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. spółka komandytowa  (dalej jako „EY”) 

w wydanym raporcie z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. 

oraz skróconego sprawozdania skonsolidowanego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 2017 roku (dalej jako „Sprawozdania”) zawarł wnioski z zastrzeżeniem, w związku 

z ograniczeniem zakresu przeglądu w zakresie testów na utratę wartości aktywów EMC Instytut Medyczny 

S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. 

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (Spółka) stoi na stanowisku, że ich przeprowadzenia na dzień 30 

czerwca 2017 roku było niemożliwe z powodu istotnych zmian i niepewności wokół nowych legislacji 

dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce jak wskazano w nocie 6 skróconego sprawozdania 

finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. i w nocie 18 skróconego sprawozdania skonsolidowanego 

Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. 

Zdaniem Zarządu skala i charakter nadchodzących zmian w otoczeniu rynkowym i w zakresie regulacji 

prawnych powoduje, że nie jest możliwe na chwilę obecną wiarygodne określenie wpływu wartościowego 

na sprawozdania finansowe. Jednocześnie podkreślamy, że potencjalne efekty jakościowe mogą mieć 

zarówno charakter pozytywny jak i negatywny. 

Wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 czerwca 2017 r., tzw. „sieć szpitali” to 

dopiero początek zmian, dla których kolejne przepisy legislacyjne w tym zarządzenia, rozporządzenia i inne 

akty wykonawcze są i będą przygotowywane, i publikowane w późniejszych okresach. Bez znajomości 

wszystkich nowych wymienionych przepisów nie było możliwe przeprowadzenie odpowiednich 

 i wiarygodnych testów na utratę wartości aktywów  

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki regulacje związane ze zmianą systemu ochrony zdrowia 

w Polsce zostaną wprowadzone do końca 2017 roku. Wobec tego Zarząd zamierza i oczekuje, że 

przeprowadzenie aktualnych testów na utratę wartości aktywów będzie miało miejsce na dzień 31 grudnia 

2017 roku, czyli posiadając pełną wiedzą na tematy zmian, które mogą mieć istotny pozytywny i/lub 

negatywny wpływ na przyszłe prognozy. 

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny S.A., podchodzi ze zrozumieniem do decyzji  

o nieprzeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów z wyżej wymienionych powodów na dzień 30 

czerwca 2017 roku,  jak również do przeprowadzenia tych testów na dzień 31 grudnia 2017 roku. Działanie 

takie wyeliminuje ryzyko popełnienia istotnych błędów w obecnym czasie i przeprowadzenia wiarygodnych 

testów po uzyskaniu całego kompletu informacji do końca roku 2017 roku. 
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