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SPRAWOZDANIE NIEZALEzNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 stycznia20lT roku do 31 grudnia 2017 roku jednostki:

Gmina Miasto Szczecin

z siedzibqw Szczecinie (f0-456), pzy uticy ArmiiKrajowejl

Wykonawce bgdania:

iiCtif :*
KPIIV Audytot Sp. z o,o,
ul Tymnnieckiego 25C/410
90-350 L6d2
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SPRAWOZDAN IE N IEZALEzN EGO BIEGTEG O REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWCEO ;EOruOSTKI

Gmina Mlasto Szczecin

z siedzibqw Szczecinie fA_456), przy utiey Armii Krajowej 1

dla Prezydenta iRady Miasta Szczecin

sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Pzeprowadzilismy badanie za{qczonego sprawozdania finansowego jednostki Gmina Miasto szczecin
z siedzib4w szczecinie (70'456), pzy ulicy Armii Krajowej 1, na ktore skiadajqsiq: bilans z wykonania bud2etu
iednostki samozqdu terytorialnego spozqdzony na dzien 31,12,2017 roku, l4czny bilans obejmujqcy dane
wynikajqce z bilansow samoaqdowych jednostek bud2etowych, spozqdzony na dzien 31,12.201Tr,, Iqczny
rachunekzyskowistratzarokobrotov'ry0d01.01 .2017r.do31.12.2017r,obejmujqcydanewynikajqpezrachunkow

zyskow i strat samozqdowych jednostek budzetowych, lqczne zestawienie zmian w funduszu obejmujEce dane
wynikajqce z zestawien zmian w funduszu samozqdowych iednostek budzetowych za ro1 obrotowy od
Q1.01.2017 r. do 31.12,2017 r.

Odpowiedziatnos 6 lrier ownika jed nostki

Prezydent Miasta szczecin jest odpowiedzialn y za spozqdzenie, na podstawie prawidlowo prowaozonych
ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego zeteln4 prezentacjg zgodnie z pzepisami ustawy o
rachunkowo$cizdnia2gwzesnialgg4roku (Dz.l),z2018rokupoz.3gs zp62n.zm.)(,,ustawaorachunkowo6ci,,),
wydanymi na iej podstawie pzepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqTujqcymi pzepisami prawa a takze
statutem jednostki' Prezydent Miasta szczecin jest rowniez odpowiedzialny za kontrolq wewnqtznq, kt6rq uznaje
za niezbqdnq dla spozqdzenia sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego znieksztalcenia
spowodowanego oszustwem lub btgdem.

Zgodnie z ustawqo rachunkowosciz dnia 29 wzesnia 19g4 roku (Dz.u. z 201g roku poz. 3g5 zpoin, zn,)
("ustawa o rachunkowosci"), Prezydent Miasta szczecin iest zobowiqzany do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spelnia.lo wymagania pzewldziane w ustawie o rachunkowo6ci.

Wykonawca badania:
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Odpowiedziatnoii bi egego rewi denta

Naszym zadaniem bylo wyrazenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe pzedstawia tzetelny ijasny
obraz sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z majqcymi zastosowanie
pzepisami ustawy o rachunkowosci i pzyjgtymizasadami (poritykq) rachunkoworici,

Badanie sprawozdania finansowego pzeprowadzirismy stosownie do postanowien:
1) ustawy z dnia 11 naia 2017 roku o biegiych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzoaepublicznym

(Dz. U.22017 roku poz. 10gg) (,,ustawa o bieglych rewidentach,,),

2) Krajowych standard6w Rewizji Finansowei w bzmieniu Miqdzynarodowych standardow Badania p'yjetych
uchwalq nr278315212015 Krajowej Rady Biegtych Rewidentow z dnia 10 lutego 2015 roku z p62n. zm. w
zwiqzku z uchwalqnr204ll37al201|z dnia 5 marca 2018 r, wsprawie krajowych standard6w wyronywania
zawoou,

3) ustawy zdnia 2T sierpnia 200g roku o flnansach pubricznych (Dz, u. z201groku poz. 62);

4) rozpozqdzenia Ministra Finansow z dnia llipca 2010r., w sprawie szczeg6lnych zasad rachunKowosci oraz
plan6w kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samozqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samozqdowych zakladow budzetowych, paRstwowych funduszy cerowych oraz panstwowych jednostek
budzetowych majqcych siedzib4 poza g ran icami Rzeczypospor itej porskiej.

Regulacie te wymagajq pzestzegania wymogow etycznych oraz zapranowania i pzeprowadzenia badania
w taki sposob' aby uzyskac wystarczajqc4 pewno6d, ze sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
znieksztalcenia.

Badanie polegato na pzeprowadzeniu procedur sluzqcych uzyskaniu dowodow badania kwot i ujawnien w
sprawozdaniu finansowym' Dobor procedur badania zale2y od osqdu bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka
istotnego znieksztalcenia sprawozdania flnansowego spowodowanego oszustwem lub btqdem, Dokonulqc oceny
tego ryzyka' biegly rewident bieze pod uwagq dzialanie kontroli wewnqtznej, w zakresie dotycz4cym spozqdzania
I zetelnej prezentacji pzez jednostkE sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych
okolicznosciach procedur badania, nie zas wyrazenia opinii na temat skutecznosci kontroli wewnqtznejjednostki.
Badanie obejmuje tak2e ocenQ odpowiedniosci pzyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci, racjonalno3ci ustalonych
pzez kierownika .jednostki wartosci szacunkowych, iak rdwniez ocenq ogolnej prezentacji sprawozdania
finansowego,

zakres badania nie obejmuje zapewnienia, co do pzyszlej rentownosci badanejjednostki, ani efektywnosci
lub skuteczno6ci prowadzenia spraw jednostki pzez kierownika jednostki obecnie lub w pzyszlo6ci.

wykonawca badania:

k#w i*
KPW tudylot Sp. z o.a.
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wyrazamy pzekonanie, ze uzyskane pzez nas dowody badania stanowiE Wystarczaj4cq i odpowiedniq
podstawe do wyrazenia pzez nas opiniiz zastze2eniem.

Uzasadnienie opinii z zasftzeieniem

Twracamy uwagQ' ze Komisja inwentaryzacyjna nieruchomosci Gminy Miasto szczecin dziatajqca w Uzgdzie
Miasta szczecin w latach 199'l-1993 pzeprowadzila identyfikacjq nierucnomosci gminnych poptzeznadanie
nr obrgbu' nr dzialki' okreslenie stanu wladania, Prace komisji staly siq punktem wyjccia do stwozenra zasobu
nieruchomosci Gminy Miasto szczecin w szczegolowosci ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Ewidencjq
zasobu nieruchomosci Gminy Miasto szczecin prowadzi wedlug kompetencji wla$ciwy wdzialds. gospodarki
nieruchornoSciami.

warto$ciowo ewjdencjQ grunt6w w ksiqgach rachunkowych rozpoczeto w roku 1gg6 r, (31.10,1gg6 r. -
wprowadzono zbiorczo bilans otwarcia). obroty na koncie Srodki trwato - grunlydokonywane sq na podstawie
zestawienia zmniejszer't i zwiqkszen (ilo$ciowego) spozqdzoneg o ,lnzez wydziai wlaiciwy ds, gospodarki
nieruchomosciami' wobec braku mo2liwo$ci ustalenia warto6ci transakcji wg cen nabycia, wycene €po'qdza sig
wedlug warto$ci godziwej (art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowosci) z okresu 2009/2010.
warto$c godziwa zostata oszacowana popzez pzemnozenie iloSci gruntow przez pnyjqtesrednie warto6ci dla1 mr gruntu w poszczegolnych dzielnicach Miasta szczecin (tj. srodmiescie - 70g,00 zll mz, Nad odq _
234'00 zll m2' Pogodno - 326,00 zll mz i Dqbie - 17s,00 zrtm2), kt6re wynikajq z oszacowan ych pzez
Eeczoznawcow maiqtkowych wartosci prawa wlasnosci gruntu oraz cen z transakcji kupna-spzedazy na rynku
nieruchomoSci z tat 2009 i 20 10,

w latach nastqpnych nie dokonywano pzeszacowania wartosci gruntow, do wyceny w ksiqgach rachunkowych
stosowane sqdo kohca 2017r. state ceny wskazane powyzej.

Wykanawca badania:

, KpW Audytot Sp, z o,o,
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Naszym zdaniem' za wyjqtkiem sprawy opisanei w panagrafie ,Uzasadnienie opinii z zastze2eniem,
zaqczone roczne sprawozdanie finansowe:

- pzedstawia Eetelny i jasny obraz sytuacii maiqtkowej i finansowej Gminy Miasto szczecin na dzie(t
31'12'2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
zgodnie zmalqcyni zastosowanie pzepisami ustawy o rachunkowosci ipzyjqtymizasadami (politykq)
rachunkowo6ci,

- zostaro spoaqdzone na podstawie prawidlowo, prowadzonych ksiqg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i tresci z obowi4zujqcymijednostkg pzepisami prawa i statutem jednostki,

Kluczowy biegfy rewident:
KPW Audytor Sp. z o,o,

ul. Tymienieckiegor21Cl4l};g0.350 L6di

Krzysztof Warczak

Prezes Zanqdu KpW Audytot Sp. z o.o.

Eiegty Rewident il 11 9Sg

I 
ouor,o.

KPW Audytor Sp, z o,o. jest wpisana na lislQ firm audytorskich

ptowadz1nEpEez kajowq Rade Biegfych Rewictentlw

pod nunerem J640

L6dz, dnia 17 maja2018 roru

Wykonavcd badanie:

l*- KPW Aud@t Sp. z o,o.
ul. Tymie niecki ego 25C/4 1 A
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