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o W 2010 roku kapitały stałe, na ktore składaty się zarówno

kapitaĘ własne jak
świadczyŻe, ,,złota

i rezerwy na zobowiązania pokrywaty wańościaktywów trrłałych,
co

reguła bi|ansowa'' została zachowana. WskaŹnik pokrycia aktywów tnrvatych
kapitałem
stałym wynosił na koniec 2o1a roku 1,04.

wańość

Nazwa wskaźnika
' .,''',--Y lglvP||lq - g'ęZ.ąw ld^tywa aprolowe/zoDow|azanla

-...,-'- _-vrr|Y."||
- ---'

..-F' gi'

P|

||qlęA |vog|ol||| \||a|ę4|usu| Z l)^u{u

uwJqwYg

Krotl(o|erminowe)

qosEw I usług/aDow|ązanla ztYtljłu dostaw

(ńap|El pl awJacy/aKlvwa

31.'t 2.2009

01.0131.12.2008

I,A - Z,V

1,4e

1,51

0,8 - 1.0

1.64

,14
o,o7

1,14
0,24

0.31

'ożądana

Inowe)
!Y o^(ywdu| t

01.0131.12.2010

iu

ogolem)

1

> 1.O

max
max

01.01-

,zo

1,28

12 374.8

10 337,9

|

5,101

7,30/l

t.z:
1.3€
13 431,1

9,0%

WskaŹnik ptynności finansowej l stopnia na dzień 31 grudnia 2010 roku
utrzymał się
na poziomie nieznacznie niŻszym od osiągniętego W roku ubiegłym
i wynosił 1,46'

W

badanym roku wskaŹnik płynnoŚci

l| stopnia

ksztaftował

się na

poziomie
przev,tyŻszającym wskaŹnik optymalny d|a zauądzania płynnością
Szpitala' Na dzień
31 grudnia 2010 roku wskaŹnik ten ukształtował się na poziomie roku poprzedniego
iwynosił 1,14.

Na koniec grudnia

2o1o roku wskaŹnik pokrycia zobowiązań naleznościami
uksztattował się na poziom le 1,26 co oznacza, iŻ zobowiązania
z tytutu dostaw i ustug

były niŻsze od naleznoŚciz ĄĄutu dostaw i usług. Jest to zjawisko korzystne.

Na dzień bilansowy zobowiązania

krótkoterminowe były nizsze

od

aktywów

obrotowych W związku, z czym Jednostka posiadała dodatni kapitał pracujqcy
wwysokości 12374,8 tys. zł.

o

Udział kapitału pracującego, będącego rÓŻnicą między aktywami

obrotowymi

a zobowiązaniami krótkoterminowymi, w aktywach ogołem ukształtował
się na koniec
2010 roku na poziomie S,1o/o.

WieIkopoIskie Centrum Audytorsko-Księgowe spotka
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l.|azwa wskaźnika

ivskaźnik obrofu aktwów (praEhodv ze sonedażv/aktwa ooó.lem)
/Vskaaik obrofu EecD!4ph aktywów rwał}th (pr4phody E sprzeda^ltr?ś@We aktywa trwałe)
sa/bKosc rea|izacji na|eźności W dniach (średni stan na|ealości ztytułu dostaw i usług/pr4ohody netto
a sprzedażyx365)
.;zas lrwania abowiaŹń w dniach (średnistan zobowi^u ń zMułu dostrw i usług/Wartość
lprzedan)'ch bwarów i materiałów + kosawybilorzenia spredanych produKów x365)
jrybKoŚc obrotu zapasów w dniach (średnistan apasówwańośó sprzedanych towaróW i materiałów +
(osawytworzenia sprzedan}ah produktóW x 365)

wańość
0 {.0 101.0101.01oożadana 31.12.2010 31-12.2009 31.12.2008
max
o,7i
1.2!
1,08
max
0,9i
1.5ś
't.41
mln

min

32

3€

31

za

1

1R

mtn

Na koniec grudnia 2010 roku wskaŹnik obrotu aktywóW Wynosił a,77 co oznacza,
ze kazde 1o0 zł aktywów ogółem Wygenerowato W badanym okresie 77 zł przychodóW
ze sprzedaŻy,
WskaŹnik obrotu rzeczorych aktywow trwałych Wynosił na koniec badanego roku 0,92.
WskaŹnik szybkościobrotu zapasóW za 2010 rok Wynosił ,l5 dni

'

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

31j22008

szybkość rea|izacji

-

o

31j2.2009

n

a|eżnoŚciw

czas trwan ia zobowiazań w

d n

dn

31.',12.20',t0

iach

iach

Re|acje dtugościokresów realizacji nalezności i spłaty zobowiązań:

. Jednostka

uzyskiwała spłatę naleznoŚci znacznie poŹniej niŻ regu|owała

zobowiązania'

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o' W Poznaniu
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.

średniokres rea|izacji na|ezności wynosił w 2010 roku 44 dni, natomiast okres
regulowania zobowiązań wynosił 32 dni.

2.

ocena kontvnuacii działa|ności

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, sporządzonego

na

dzień 31'12.2010 roku, w tym ana|izy sytuacji finansowej Wie|ospecjalistycznego Szpitala

_

Leczniczym sPzoz nie
stwierdzono zagroŻenia kontynuacji działa|nościw roku następnym po badanym, na
Miejskiego im. Józefa Strusia

z

Zakładem opiekuńczo

skutek zamierzonego |ub przymusowego zaniechania, bądż, istotnego ograniczenia
d

otychczasowej działa n ości'
I

Il|. lNFoRMACJEszczEGoŁowE

1.

lnformacie na temat

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe na które składa się:

.
.
.

o

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bi|ans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku wykazujący:

o

rachunek zysków i strat za okres od 01.01. do

.

31

.12.2010 roku wykazujący:

stratę netto w wysokości

6 534 509,39 zł,

zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 01.01. do

wykazujące:

.

2421B1 759,11 zł,

aktywa i pasywa w wysokości

o

wzrost funduszu własnego o

rachunek przeptywów pienięznych

kwotę

31

.12.2010 roku

90 524 991,10 zł,

za okres od 01.01. do 31'12'2010

roku

wykazujący:

.

o

zmniejszenie stanu środków pienięznych o kwotę

2761 713'86

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wielkopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka Z o.o- W Poznaniu
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2'

Prawidłowośćstosowanvchzasad rachunkowości

Na podstawie badanych dokumentóW stwierdzono, Że księgi rachunkowe prowadzone są
zgodnie z Wymogami ustawy o rachunkowości, tj. rzete|nie, bezbłędnie, sprawdza|nie

i bieząco. Księgi

rachunkowe są przechovrryłvane w na|ezyty sposób i chronione przed

niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dowody księgowe spełniają wymogi określone przepisami ań. 21 ustawy
o rachunkowości tj. dowody ujęte w księgach Są poprzedzone kontro|ą, akceptacją
dekretacjąprzez osoby Wznalzone do dokonania takiej kontro|i'
Stosowane przez Jednostkę w 2010 roku zasady rachunkowości zgodne są z przepisami
i

o

te

zostały szczegółowo opisane W ,,Polityce
rachunkowoŚci'', przyjętej przez Dyrektora Zakladu opieki Zdrowotnej Poznań - Stare
Miasto Zarządzeniem Nr 37 z dnia 4 czerwca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia
ustawy

rachunkowości. Zasady

1 stycznia 2009r.

Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego
badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisÓw
W nich oraz powiązań danych ksiąg rachunkowych z badanym sprawozdaniem

finansowym pozwa|ają uznać księgi rachunkowe

za

ogó|nie spełniające warunek

prawidłowości.

3.

Inwentarvzacia

Badana Jednostka przeprowadziła W badanym okresie inwentaryzaĄę wybranych
sktadników aktywów i pasywÓw zgodnie z zasadami określonymi w ań' 26 i 27 ustawy
o rachunkowości.

Srodki pienięzne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz

rozrachunki

z kontrahentami zinwentaryzowano drogą potwierdzenia sa|d'

Zapasy materiałów W magazynach zinwentaryzowano W lV kwańa|e roku 2a10, natomiast
srodki pienięzne w kasie objęte były spisem z natury na dzień bilansowy.

WieIkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe SpÓłka Z o.o. W Poznaniu
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ostatnia inwentaryzaąa środków trwatych została przeprowadzona Wg Stanu na dzień
31.12.2008 roku.

Stwierdzone róznice inwentaryzacyjne roz|iczono i ujęto w księgach rachunkowych roku
obrotowego.

lnwentaryzację aktywów
i

i

pasywów, przeprowadzoną

W

zakresie,

terminach

z częstot|iwościąprzewidzianą w ustawie o rachunkowości mozn a uznać za poprawną.

Biegły rewident nie obsen,vował przebiegu inwentaryzaĄi rocznej, jednak dokumentacja

inwentaryzacji oraz przeprowadzone procedury zastępcze pozwa|ają

na

uznanie

wykazanych w sprawozdaniu finansowym pozycji za realne.

IV.

OCENA BILANSU I RACHUNKU ZYSKOW I STRAT

1.

Informacie

o

pozvciach bilansu

AKTYWA
Aktywa trwałe
Aktywa trurate w kwocie

stanowią

*

B3,7o/o

202 B25778.00 zł

sumy aktywów.

WańoŚci niematerialne iprawne

268 823,00 zł

W całościobejmują |icencje na oprogramowanie komputerowe. W badanym roku wańoŚci
niemateria|ne i prawne zostaty zwiększone o kwotę 767 997,81 zł, W tym z tytułu
nieodpłatnego przekazania pzezUrząd Miasta o747 076,81 zł. Zmniejszeń nie było'

Umorzenie roczne odniesione w koszty amońyzacji wynosiło 44 009,18 zł,

*

Rzeczowe aktvwa

tnruałe

202 556 955,00 zł

stanowią.
- grunty, w tym prawo wieczystego uzytkowania gruntu

32 4B1 g71,00 zł

Wie|kopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka Z o.o. W Poznaniu
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- budynki, |oka|e i obiekty

113 092 908,34 zł

iniynierii |ądowej i wodnej

2 848 329,31

- urządzenia techniczne i maszyny

ztt

113 090,15 zt

- środki transpońu

- inne Środkitrwałe

23 032 215,67 zł

- środki tnuałe w budowie

30 988 440,53 zł

W badanym roku zwiększono wańośćbrutto środków trwałych o kwotę 90 151 356,73 zł
W tym

z tytułu nieodpłatnego przekazania przezUrząd Miasta o kwotę 87 178 177,9B zł,

natomiast zmniejszono

z tytutu

|ikwidacji

o kwotę

1 59B

552,68

zł oraz z

tytułu

przekazania do Urzędu Miasta o kwotę 3 040 679,02zlt'

Przychody i rozchody Środków trwałych zostały prawidłowo udokumentowane, a zasady
ich amońyzacji wynikaJąz przyjętej polityki rachunkowości. WańośÓ rocznego umorzenia
odniesiona w koszty amortyzacji wynosiła 7 133 4o7,81 zł.
Środki tnłvałew budowie stanowią zinwentaryzowane nakłady trzy zadania inwestycyjne.

Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe w kwocie
stanowią

*

16,3o/o

39 355 981.11 zł

sumy aktywów.
8 679 360,56 zł

Zapasy
obejmują na dzień bi|ansowy wyłącznie zapasy materiałów.

Zapasy zostały zinwentaryzowane W terminach zgodnych z planem inwentaryzacji
i poprawnie wycenione na dzień bilansowy. RÓznice inwentaryzacyjne rozliczono
w księgach roku badanego. W stanie zapasów nie stwierdzono materiałów, które utraciły
swoje cechy uiytkowe |ub przydatnośÓ.

Wie|kopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka Z o.o. W Poznaniu
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*

Na|eznoŚci

krótkoterminowe

28 47B 430.23

zlt

obejmują:
- nalezności z tytułu dostaw i

usług

27 633 524,47 zł

Wykazana wańośćna|eznościuwzględnia zasadnie utworzone odpisy aktualizujące
w kwocie 75 742,57 zł. Nalezności uzgodniono na podstawie potwie rdzeń sa|d.
Na podstawie badanej prÓby mozna stwierdzić, Że na dzień bi|ansowy nie

występują

nalezności przedawnione, umorzone |ub nieściąga|ne' Do dnia badania uregu|owa no 710ń
ogółu nalezności.
- na|eznościz tfutu

podatków

10 295, 10 zł

Sa|do povr4lŹsze obejmuje wyłącznie nadpłatę podatku od nieruchomości.
- inne
334 6,|0,66 zł

nalezności

Saldo W głównej mieze stanowią na|eznościz tytułu udzie|onych pozyczek
zZakladowego Funduszu Świadczeń Socja|nych, które wynosiły 73O 5o4,42 zł.

*

|nwestvcje

krótkoterminowe

2 o14 679,89 zł

obejmują wyłącznie środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych.
Sa|do środkÓw pienięznych w kasach zostato potwierdzone protokołami inwentaryzacji

gotówki, natomiast środkipienięzne na rachunkach bankowych zostały potwierdzone
przez banki.

Pzychody i rozchody środkow na rachunkach bankowych oraz gotówki w kasie, zostały

prawidtowo udokumentowane i są kompletne.

*

Krótkoterminowe roz|iczenia

miedzvokresowe

1B3 51 O,43 zł

obejmują koszty poniesione w roku badanym dotyczące roku 2011.

PASYWA

Fundusz własny
Fundusz własny w kwocie

20B710 376,21 zł

stanowi 86,2o/o sumy pasyruów i obejmuje:

WieIkopoIskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o'o. w Poznaniu
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*

Fundusz podstawowv

257 483 514,87 zł
Wykazany fundusz podstawowy stanowi Fundusz ZałoŻycie|ski, ktory na przestrzeni roku
badanego został zwiększony z tytutu otrzymanych dotacji na zwiększenie majątku

W kwocie

31 7B7 087,17

52 666,13 zł oraz

niematerialnych

i

z

zł, z tytułu otrzymanych darowizn rzeczowych W

Ę1tułu przekazania przez Urząd Miasta środków trwałych i wańości

prawnych

w kwocie netto

67 384 347,09 ztt, natomiast zmniejszony

z tytułu przekazania do Urzędu Miasta środków trwałych w kwocie netto

*

kwocie

Strata z lat ubieqfuch

Strata została zwiększona

2

164 599,90 zł'

42 23B 629,27 zł

o

kwotę 5 892 857,33 zlt zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Poznania o pokryciu straty z roku 2009 z zysków |at przysztych.

*

Strata netto

6 534 509,39 zł

Strata została usta|ona w prawidłowej wysokościpo dokonaniu roz|iczenia wszystkich sa|d

wynikowych oraz ustaleniu obowiązkowych obciązeń wyniku finansowego brutto.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniawykazane w kwocie

stanowią

*

13,Bo/o

33 471 382,90 zł

pasywów i obejmują:

Rezerwv na zobowiazania

3 836 5B7,0a zł

W pozycji tejjednostka wykazała prawidłowo ustaloną rezerurę na Świadczenia emeryta|ne
i podobne w kwocie 3 502 326,00 zł, a takŻe inne rezerwy w kwocie 334 261,oO zł.

*

Zobowiązaniakrótkoterminowe

26 9B,l 179,89 zł

Na wykazane wyzej zobowiązania składają się:
- zobowiązania z tytułu dostaw i ustug

21 B51 473,16 zł

Wie|kopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka Z o.o. W Poznaniu
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-

zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń

świadczeń
- inne zobowiązania
- fundusze specjalne
i innych

3 053 760,05 zł
511 705,54 zł

1 564 241,14 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień bi|ansowy usta|ono w kwocie wymagającej
zapłaty i uzgodniono na podstawie otrzymanych pisemnych potwierdzeń sald. W kwocie

zobowiązań nie występują zobowiązania przedawnione lub umozone' Do dnia badania
uregulowano 89,3% ogółu zobowiązań.
Zobowiązania

z

tytutu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

zgodne z deklaracjami

i

i innych świadczeń są

zostaĘ roz|iczone w obowiązujących terminach'

lnne zobowiązania w głowniej mierze dotyczą zobowiązań z tytułu wpłaconych wadiÓw
w kwocie 211 805,42 zł oraz zobowiązanie z tytułu nadpłaty nalezności z uwagi na
zatrudnianie rezydentów i stazystów w kwocie 22g 425,12 zł.

Stan funduszy specjalnych dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socja|nych,

którego utworzenie oraz ce|owośÓ wydatków nie nasuwają uwag. Srodki tego funduszu
gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym'

{.

Rozliczenia

miedzyokresowe

2653 616,01 zł
Na dzień bi|ansowy obejmują wańośó środkÓw trwałych sfinansowanych z obcych
środkÓw.

2. ocena oqó|na bilansu
o pozlcje wykazane w bilansie sporządzonym na dzień

31.12.2010 roku zgodne są
z ewidencją izostały prawidtowo zakwa|ifikowane i przedstawione,

o ewidencja

ana|ityczna właściwieuszczegółowiona umoz|iwia poprawne

sporządzenie bilansu,

r

sa|da wykazane w bi|ansie są rea|ne.

Wielkopolskie Centrum Audytorsko.Księgowe SpÓtka Z o'o. W Poznanlu
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3.

działalnościqospodarczei iednostki
Przychody i zyski
Przychody

i

zyski zostaty komp|etnie i prawidłowo Wykazane W rachunku zysków i strat.

za2010 rok Wynoszą

185 569 445,40 zł

z tego:
- przychody ze sprzedazy produktów
-

185 796 536,97 zł

zmiana stanu produktów

-

*

Pozostałe przvchodv operacyine Wynoszą
Główne Muły przychodów to:

-

10 303 877 ,3B zł

dotacje celowe

- rozwiązan ie

od

1 690 876,67

pisu aktua| izującego

n a

|ezności

- rozwiązanie rezerury na zobowiązania

zł

5 890 316,Bg zł
180 000,00 zł

- sprzedaz usług niemedycznych

*

227 o91,57 zł

1 295 241,10 zł

Przychody finansowe w kwocie

83 461 ,g4 zł

Dotyczą wyłącznie otrzymanych odsetek.

KoszĘ i straty
Koszty zostały zaprezentowane kompletnie

i

prawidłowo

w rachunku zysków i

strat'

Kwalifikacja kosztów rodzajowych nie budzi zastrzeŻen.

*

Koszty dziata|ności operacyjnej

i obejmują

wynoszą

2O1 311 050,76 zll

wyłącznie poniesione koszty według rodzaju

...

Pozostałe kosztv operacyjne Wynoszą
519 626,63 zł
i głównie dotyczą kosztów w związku z kontro|ą NFZ w kwocie 2B5 5B5,26 zł

WielkopoIskie Centrum Audytorsko-Księgowe Społka z o.o w Poznaniu
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*

Koszty finansowe Wynoszą

423 4B7,72 zł

idotyczą:
- odsetek

*

321 932,60 zł

- utworzonej rezerwy na przyszłe odsetki

99 608,89 zł

- nadwyzki ujemnych róznic kursowych

1 946,23

Strata brutto v,tyraŻa się

ztr

kwotą

6 2g7 380,39 zt

Strata brutto usta|ona została w sposób prawidłowy. W wyniku tym ujęto wszystkie
osiągnięte przychody i obciązające jednostkę koszty związane z tymi przychodami
dotyczące roku obrotowego'

4. Obowiazkowe zmnleiszenia zvsku
{. Podatek dochodovrryl od osób prawnych:
Sposób ustaIenia dochodu

do

opodatkowania został prawidłowo przedstawiony

w informacji dodatkowej.

Podatek bieżący
- podstawa opodatkowania

24B 052,a0 zł

- podatek dochodowy

237 129,00 zł

ocena ooólna rachunku zvsków istrat

5.

pozycje rachunku zysków

i

pozycje przychodÓw

i

strat zgodne są z ewidencją księgową,

kosztów zostały prawidłowo zak|asyfikowane

i przedstawione w rachunku zysków i strat,

o

badanych dokumentach stwierdzono przyna|eznośó przychodów
do okresu badaneoo.

\y'y'

Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Spo,lka z o'o' W Poznantu
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V.

|NFoRMACJE o KoMPLETNoŚG|

1.

Rachunku orzepfuwów oienieżnvch

*

|

PoPRAWNoŚcl

Rachunek przepływÓw pienięznych Sporządzony zostat prawidłowo, zgodnie
z przepisami okreś|onymi W ań. 48b ustawy z dnia 29 września1994r.
o rachunkowości (Dz'U. z2009 nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami);

*

Dane wykazane w rachunku przepływów pienięŻnych są zgodne z bi|ansem oraz
rachunkiem zysków i strat, a poszczegó|ne strumienie pienięzne zostaty
zakwalifikowane do

od

powiednich pozycj

i.

Na ogó|ną kwotę przepływow pienięznych netto w wysokoŚci

-2

761 713'86 zł

ztozyły się:

o
o
o

2.

przepłlvĘ środków pienięznych z dziata|ności operacyjnej - 1 9oB 868,20 zł
PrzePłYWY środków pienięznych z działa|nościinwestycyjnE- 2 987 366,68 zł
przepłlwY Środków pienięznych z dzlała|nościfinansowej 2134 521,o2 zł

Zestawienia zmian w funduszu własnvm
Badana Jednostka sporządziła zgodnie

z ań.48a

ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości Zestawienie zmian w funduszu wtasnym.

Zestawienie zmian
poszczeg

3.

ó|

nych sktad

n

i

w

funduszu wtasnym zawiera informacje

o

zmianach

ków kapitału własnego za badany okres'

Wprowadzenia do sprawozdania finansoweqo
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zostato sporządzone przez Jednostkę
zgodnie z przepisami okreś|onymi w ań.48 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości (Dz.U.

z 2009 Nr 152 poz.

1223 z póŹniejszymi zmianami)

izawiera informacje o Szpita|u, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz metodach
Wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego.
Wielkopolskie Cenirum Audytorsko-Księgowe Społka Z o.o. W Poznaniu
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4.

Dodatkowvchinformaciiiobiaśnień
Dodatkowe informacje i objaśnienia zostaty sporządzone przez Jednostkę zgodnie
z przepisami okreś|onymi W ań.48 ust.1 pkt.2 ustaw z dnia 29 Września 1994r.

o rachunkowości (Dz.U. z ZaOg Nr 152 poz. 1223 z póŹniejszyrni zmianami)
i zawierają wszystkie dane i objaśnieniaistotne d|a zrozumienia sprawozdania
finansowego WieIospecja|istycznego SzpitaIa Miejskiego im. JÓzefa Strusia
zZaklndem opiekuńczo - Leczniczym Sporządzonego na dzień 31.12'2010 roku.

V|.

BADANlE zAGADNleŃ szczeGÓLNYcH

lstotne zdarzenia po dacie bilansu

Biegli rewidenci nie stwierdzili i nie zostali poinformowani o istotnych zdarzeniach
po dacie bi|ansu, które mogłyby mieÓ istotny wptyw na badane sprawozdanie
finansowe
Zjawiska i zdarzenia wskazuiace na naruszenie prawa

Nie stanowiło przedmiotu badania usta|enie i wyjaśnienie zdarzeń, które

mogty

stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego
organy. Przedmiotem badania nie były rÓwniez inne nieprawidłowości,które mogty
wystąpiĆ poza systemem rachunkowości badanej Jednostki.

Nie

stwierdzono zjawisk wskazujących

na

naruszenie prawa

W

systemie

rachunkowości.

Vll. UWAG| KoŃcoWE
W badaniu poszczegó|nych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych

posłuzono się próbkami rewizyjnymi, na podstawie, ktÓrych wnioskowano
o poprawnościbadanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prób

zastosowano równiez w odniesieniu do rozrachunkow z budzetem, w związku z czym
Wie|kopo|skie Centrum Audytorsko-Księgowe Spółka z o.o. W Poznaniu
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mogą wystąpić róznice pomiędzy usta|eniami zawańymi W niniejszym raporcie
a wynikami ewentua|nych kontroli przeprowadzonych metodą petną.

Podsumowanie wyników badania znajduje się W sporządzonej ,,opinii nieza|eznego
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego''.
Niniejszy rapoń zawiera 27 stron, których kaŻdajest opatrzona skróconym podpisem
biegłego rewidenta.

nr 2195

Pzeprowadząący badanie w imieniu
Wie| kopo|skie Gentrum

Audytorsko-Księgowe
Spółka z o.o.
60-783 Poznań u|. Grunwaldzka21
Podmiot nr 2394

Poznań, dnia 22 marca 2011 roku.
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