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ERRATA DO SPRAWOZDANIA  

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  

Dla  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 

oraz 

Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol"  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Kudowie-Zdroju 

W dniu 13 maja 2022 roku wydaliśmy sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Kudowie-Zdroju („Sanatorium”), 

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Okrzei 1, na które składa wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans 

sporządzony na dzień 31.12.2021r, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, 

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021r do 31.12.2021r, oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia, („sprawozdanie finansowe”). 

W związku z błędem edycyjnym w sprawozdaniu z badania niniejsza errata koryguje treść opisu w  sekcji 

„Odpowiedzialność Dyrektora Sanatorium za sprawozdanie finansowe”.  

Zdanie dotyczące odpowiedzialności za ocenę zdolności do kontynuowania działalności przez SPZOZ 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWIA w Kudowie-Zdroju zawiera błędne odwołanie do organu 

założycielskiego.  

Korygowana treść:   

 „(…) Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju 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 organ 

założycielski albo zamierza dokonać likwidacji Sanatorium, albo zaniechać prowadzenia działalności, 

albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. (…)” 

 

Prawidłowa treść: 
 

„(…) Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju 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 Dyrektor 
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albo zamierza dokonać likwidacji Sanatorium, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma 

żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.  (…)” 

 

Inne stwierdzenia i wnioski ujęte w sprawozdaniu z dnia 13 maja 2022 roku nie ulegają zmianie. 

 

Działający w imieniu Biura Audytorskiego Prowizja Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-831,  

ul. Fatimska 41A, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2474, w imieniu którego kluczowy 

biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe: 

 

 

 

 

 

 
Paweł Szczepaniec  

Nr w rejestrze 11290  

Kraków; 25.05.2022 r. 
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