
zAŁĄczNIK NR 9 Do WYJAśNIEŃ

NTACJA Z BADANIA

Wielospecjatistyczny Szpital Miejski im' Józefa Strusia
z ZaKładem opiekuńczo - Leczniczym sPzoz

AWOZDANIA F'INANS

ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań



OPINIA
NIEZALEŻNEGo BIEGŁEGo REW|DENTA

Dla

Rady Miasta Poznania

Przeprowadzi|iśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Wie|ospecjalistycznego szpita|a Miejskiego im' Józefa strusia z Zakładem opiekuńczo _

Leczniczym SPZOZ w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3,

na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2' bi|ans spozqdzony na dzjeń 3,1 grudnia 2010 roku, kióry po stronie

akt}Ą'óW i pasywóW zamyka się suma 242 ,|a1 759,11 zł

3' rachunek zyskóW i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 |oku

do 31 grudnia 2010 roku' v!rykazujqcy stratę netto w Wysokości 6 534 509'39 zł

4' zestawjenie Zmian W funduszu własnym za rok obroiowy

od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Vvykazujqce

Wzrost funduszu własnego o kwotę 90 524 991,,|0 zł
5, rachunek przepływóW pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia

201oroku do 31 grudnia 201 0 roku' wykazujqcy zmniejszenie

stanu środkóW pieniężnych o kwotę 2761713'86z|
6' dodatkowe informacje i objaśnienia'

za spo|ządzenie zgodnego z obowiązujqcymi przepisami sprawozdania finansowego

odpowiedziaIny jest Kierown]k Jednostki' Kierownik Jednosiki i Rada Miasta Poznania sq

zobowiqzani do zapewnienia' aby sp|awozdanie flnansowe spełniało Wymagan;a pŻeW]dzlane

W ustawie z dnia 29 września 1994r o rachunkowości( Dz' U' z 2009 roku fi 152, poz, 1223'

z pózniejszymi zmianami), zwanej da|e.j 
', 

ustawą o rachunkowości'''

Naszym zadaniem było fbadanje i wyraŻenie opinii o zgodnoŚci z wymagającymi

fastosowania fasadami (po|ityką) rachunkowośei tego sprawofdania finansowego oraz czy

.fete|nie i jasno pŻedstawia ono. we Wszystkich jstotnych aspektach sytuację majątkową
j finanŚową' jak tez Wynjk finansowy Szpita|a oraz o prawidłowości ksiąg |achunkowych

sIacow|ącycl. podslawę jego soo.zadze^ia

Badanie sprawofdan a flnansowego przeprowadziIiśmy stosownie do postanow]eń]

I lazdl,d'- 7 L,"l"rr'y o racrua-oIos.l

op n a z bad!n a spralvofdan a nnanŚov]eqo fa 20]0 rok.We]ospe.]a|styczny szpńa M|ejski m JÓze'. stlus].
f fak]adeń op]ekuńczo Leczn czym sPzof w Poznan U



2. k|ajowych standardóW rew]zji finansowej'

RewidentóW w Po|sce'

2

Wydanych pŹez Krajową Radę Biegłych

Badanie sprawozdania finansowego zap|anowa|iśmy i przeprowacizi|]śmy w takj sposób'
aby uzyskać racjona|ną pewnośó' pozwa a]ącą na Wy|ażenie opinii o sprawozdaniu'

W szczególności badanie obejmowało sprawdzen e poprawności zastosowanych przez szpitaI

zasad (polityki) rachunkowośc] i znaczĄcych szacunkóW, sprawdzenie _ W pŻeważające].

mierze W sposób lvyrywkolvy - dowodóW i zap]sóW księgowych' z których wynikają |iczby
i informacje zawańe W sprawozdaniu finansowym' jak i całościową ocenę sprawozdania

finansowego.

UWażamy, że badanie dostarczyło Wystarczającej podstawy do wyrażen a opinl '

Naszym zdaniem' zbadane sprawozdanie finansowe' obejrrru]'qce dane liczbowe

iob]'aśnienia słowne:

a) pĘedstawia Żete|nie ijasno Wszysikie informac.je istotne d|a oceny sytuacji majqtkowej

i finansowe,i badanego szp tala na dfień 31 grudnia 2010 roku' jak też Wyniku

finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,

b) spo|ządzone zostało' We Wszystkich ]stotnych aspektach, zgodnie z określonymi

w powołanej wyżej ustawie zasadami (po|ityką) rachunkowości, oraz na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksiqg rachunkowych'

K|!czowy biegły rewident nr 2195
Przeprowadzający badanie w im]en ju

WieIkopolskie centrum Audytolsko.Księgowe
spółka z o.o.

60.783 Poznań !' Grunwa|dzka 21
Podmiot nr 2394

Poznań' dnia 22 ma|ca 2011 roku'

opjnia z &dania sprawozdania fina|sowego fa 201D rok Wie ospec]a istyĆfny szp ta MĆ]sk]im Józeia strusa
z &kładem opjekUi].fc LecznLczym sPZoz Vr PÓzńan U


