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AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

I Środki pienięże 96 261 355,95 105 501 026,28 I Zobowiązania 274 640 050,93 332 737 808,76

I.1 Środki pieniężne 96 261 355,95 105 501 026,28 I.1 Zobowiązania

 

finansowe 269 460 311,89 324 549 374,61

I.1.1 Środki pieniężne

 

budżetu 96 249 822,96 105 499 000,05 I.1.1 Krótkoterminowe

 

(do 12 miesięcy) 21 106 195,72 26 518 221,65

I.1.2 Pozostałe środki

 

pieniężne 11 532,99 2 026,23 I.1.2 Długoterminowe

 

(powyżej 12 miesięcy) 248 354 116,17 298 031 152,96

II Należności i

 

rozliczenia 16 205 403,24 40 249 423,76 I.2 Zobowiązania wobec

 

budżetów 702 606,02 1 111 717,60

II.1 Należności

 

finansowe 5 000 000,00 24 800 000,00 I.3 Pozostałe

 

zobowiązania 4 477 133,02 7 076 716,55

II.1.1 Krótkoterminowe

 

(do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -177 449 543,70 -204 280 497,33

II.1.2 Długoterminowe

 

(powyżej 12 miesięcy) 5 000 000,00 24 800 000,00 II.1 Wynik wykonania

 

budżetu (+,-) 29 603 835,44 -27 326 576,63

II.2 Należności od

 

budżetów 6 544 767,45 8 132 753,81 II.1.1 Nadwyżka budżetu

 

(+) 29 603 835,44 0,00

II.3 Pozostałe

 

należności i rozliczenia 4 660 635,79 7 316 669,95 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 -26 830 953,63

III Rozliczenia

 

międzyokresowe 917 112,04 624 305,39 II.1.3 Niewykonane

 

wydatki (-) 0,00 -495 623,00

 II.2 Wynik na operacjach

 

niekasowych (+,-) 0,00 0,00

 II.3 Rezerwa na

 

niewygasające wydatki 0,00 495 623,00

 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00

 II.5 Skumulowany wynik

 

budżetu (+,-) -207 053 379,14 -177 449 543,70

 III Rozliczenia

 

międzyokresowe 16 193 364,00 17 917 444,00

Suma aktywów 113 383 871,23 146 374 755,43 Suma pasywów 113 383 871,23 146 374 755,43
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AKTYWA Stan na początek 
roku

Stan na koniec 
roku PASYWA Stan na początek 

roku
Stan na koniec 

roku

A Aktywa trwałe 5 601 520 513,83 6 105 454 250,55 A Fundusz 5 764 967 079,24 6 299 936 002,92

A.I Wartości 
niematerialne i prawne 4 245 639,90 4 098 379,01 A.I Fundusz jednostki 5 537 985 919,38 6 060 933 329,62

A.II Rzeczowe aktywa

 

trwałe 4 838 581 908,44 5 303 172 545,09 A.II Wynik finansowy

 

netto (+,-) 226 981 896,97 239 002 673,30

A.II.1 Środki trwałe 4 445 791 659,63 5 128 551 919,10 A.II.1 Zysk netto (+) 226 981 896,97 239 002 673,30

A.II.1.1 Grunty 969 745 217,30 1 401 293 298,84 A.II.2 Strata netto (-) 0,00 0,00

A.II.1.1.1 Grunty
 

stanowiące własność

 

jednostki samorządu

 

terytorialnego,

 

przekazane w 
użytkowanie wieczyste

 

innym podmiotom

0,00 412 737 157,18
A.III Odpisy z wyniku

 

finansowego (nadwyżka

 

środków obrotowych) (-)
-737,11 0,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i
 

obiekty inżynierii lądowej

 

i wodnej
3 428 108 926,09 3 631 766 281,41

A.IV Fundusz mienia
 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

A.II.1.3 Urządzenia

 

techniczne i maszyny 23 766 614,21 61 245 410,82 B Fundusze placówek 0,00 0,00

A.II.1.4 Środki

 

transportu 2 166 656,49 3 957 602,03 C Państwowe fundusze

 

celowe 2 736 934,47 2 312 884,48

A.II.1.5 Inne środki

 

trwałe 22 004 245,54 30 289 326,00
D Zobowiązania i
 

rezerwy na 
zobowiązania

83 408 740,72 88 709 786,59

A.II.2 Środki trwałe w

 

budowie (inwestycje) 392 790 248,81 174 620 625,99 D.I Zobowiązania

 

długoterminowe 1 948 574,44 1 766 406,18

A.II.3 Zaliczka na środki
 

trwałe w budowie

 

(inwestycje)
0,00 0,00 D.II Zobowiązania

 

krótkoterminowe 62 352 745,72 69 019 093,26

A.III Należności

 

długoterminowe 24 400 260,49 21 952 496,45 D.II.1 Zobowiązania z

 

tytułu dostaw i usług 13 316 693,17 16 288 927,34

A.IV Długoterminowe

 

aktywa finansowe 734 292 705,00 776 230 830,00 D.II.2 Zobowiązania

 

wobec budżetów 3 813 019,34 4 575 433,65

A.IV.1 Akcje i udziały 734 292 705,00 776 230 830,00
D.II.3 Zobowiązania z
 

tytułu ubezpieczeń i

 

innych świadczeń
11 384 433,18 12 383 374,68

A.IV.2 Inne papiery

 

wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z

 

tytułu wynagrodzeń 17 913 058,45 19 387 251,77
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A.IV.3 Inne 
długoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00 D.II.5 Pozostałe

 

zobowiązania 2 169 847,70 3 255 620,75

A.V Wartość mienia

 

zlikwidowanych

 

jednostek
0,00 0,00

D.II.6 Sumy obce
 

(depozytowe,

 

zabezpieczenie

 

wykonania umów)

7 870 994,37 7 460 528,54

B Aktywa obrotowe 249 592 240,60 285 504 423,44

D.II.7 Rozliczenia z
 

tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

282 504,19 287 223,26

B.I Zapasy 1 249 149,96 1 538 598,49 D.II.8 Fundusze

 

specjalne 5 602 195,32 5 380 733,27

B.I.1 Materiały 1 196 305,41 1 492 937,10
D.II.8.1 Zakładowy
 

Fundusz Świadczeń

 

Socjalnych
5 418 565,67 5 111 355,88

B.I.2 Półprodukty i

 

produkty w toku 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 183 629,65 269 377,39

B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.III Rezerwy na

 

zobowiązania 1 882 849,06 1 545 343,35

B.I.4 Towary 52 844,55 45 661,39 D.IV Rozliczenia

 

międzyokresowe 17 224 571,50 16 378 943,80

B.II Należności

 

krótkoterminowe 235 374 149,76 271 804 773,54  

B.II.1 Należności z tytułu

 

dostaw i usług 66 219 779,68 84 144 665,31  

B.II.2 Należności od

 

budżetów 1 510 589,23 4 990 903,65  

B.II.3 Należności z tytułu
 

ubezpieczeń i innych

 

świadczeń
37 371,58 58 801,54  

B.II.4 Pozostałe

 

należności 167 600 051,04 182 609 546,27  

B.II.5 Rozliczenia z
 

tytułu środków na

 

wydatki budżetowe i z

 

tytułu dochodów

 

budżetowych

6 358,23 856,77  

B.III Krótkoterminowe

 

aktywa finansowe 12 419 969,07 11 173 074,42  

B.III.1 Środki pieniężne

 

w kasie 25 078,31 39 732,26  

B.III.2 Środki pieniężne
 

na rachunkach

 

bankowych
9 911 183,87 9 300 122,96  

B.III.3 Środki pieniężne
 

państwowego funduszu

 

celowego
2 472 333,96 1 823 940,92  

B.III.4 Inne środki

 

pieniężne 11 372,93 9 278,28  

B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00  

B.III.6 Inne papiery

 

wartościowe 0,00 0,00  

B.III.7 Inne
 

krótkoterminowe aktywa

 

finansowe
0,00 0,00  
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B.IV Rozliczenia

 

międzyokresowe 548 971,81 987 976,99  

Suma aktywów 5 851 112 754,43 6 390 958 673,99 Suma pasywów 5 851 112 754,43 6 390 958 673,99
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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 1 147 478 532,86 1 229 267 514,77Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 5 571 563,20 6 183 724,66Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 28 507,20 12 981,02Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
 

wartość ujemna)

A.III. 0,00 0,00Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

A.IV. 334 912,17 456 948,07Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

A.V. 0,00 0,00Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 1 141 543 550,29 1 222 613 860,39Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 901 008 051,71 980 445 975,21Koszty działalności operacyjnej

B.I. 138 566 774,05 146 209 640,71Amortyzacja

B.II. 49 602 763,87 52 615 770,62Zużycie materiałów i energii

B.III. 187 285 504,75 199 947 432,22Usługi obce

B.IV. 5 410 601,88 6 968 194,50Podatki i opłaty

B.V. 272 250 955,77 309 930 980,81Wynagrodzenia

B.VI. 64 614 885,53 73 948 439,85Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 2 877 738,97 2 825 833,28Pozostałe koszty rodzajowe

B.VIII. 228 245,00 246 194,83Wartość sprzedanych towarów i materiałów

B.IX. 144 167 655,20 147 231 494,75Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 36 002 926,69 40 521 993,64Pozostałe obciążenia

C. 246 470 481,15 248 821 539,56Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 57 115 110,31 45 469 439,71Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 0,00 4 300,00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 57 115 110,31 45 465 139,71Inne przychody operacyjne

E. 64 310 774,65 52 944 114,06Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 649 597,52 729 817,07
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
 

zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 63 661 177,13 52 214 296,99Pozostałe koszty operacyjne

F. 239 274 816,81 241 346 865,21Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 17 333 106,05 18 014 734,91Przychody finansowe

G.I. 4 496 963,25 5 093 891,12Dywidendy i udziały w zyskach

G.II. 12 730 640,35 12 832 620,26Odsetki

G.III. 105 502,45 88 223,53Inne

H. 29 626 026,71 20 353 561,95Koszty finansowe

H.I. 15 569 637,46 18 736 812,09Odsetki

H.II. 14 056 389,25 1 616 749,86Inne

I. 226 981 896,15 239 008 038,17Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

K. -0,82 5 364,87Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

L. 226 981 896,97 239 002 673,30Zysk (strata) netto (I-J-K)



Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

7DB72FD9BE6BA3B7 BeSTia
Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Ryszard Reszke Zygmunt Frankiewicz2019-04-18



Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Zwycięstwa 21

Miasto Gliwice

Numer identyfikacyjny REGON

276255335     

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

44-100 GLIWICE

24868E93ED722965

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Katowicach

na dzień 31-12-2018 r.
sporządzone na

główny księgowy kierownik jednostkirok, miesiąc, dzień

24868E93ED722965 BeSTia
Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Ryszard Reszke 2019-04-18 Zygmunt Frankiewicz

Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

I. 5 527 999 322,61 5 537 374 636,94Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

I.1. 2 264 426 594,88 2 797 360 751,99Zwiększenie funduszu (z tytułu)

I.1.1. 779 183 620,69 821 486 731,01Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.1.2. 1 073 045 106,05 1 165 409 262,30Zrealizowane wydatki budżetowe

I.1.3. 0,00 0,00Zrealizowane płatności ze środków europejskich

I.1.4. 194 369 208,81 234 502 273,72Środki na inwestycje

I.1.5. 4 616 454,71 2 291 685,24Aktualizacja wyceny środków trwałych

I.1.6. 37 286 519,67 181 733 884,82Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
 

niematerialne i prawne

I.1.7. 93 900 908,19 20 936 673,06Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.1.8. 0,00 0,00Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.1.9. 0,00 0,00Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

I.1.10. 82 024 776,76 371 000 241,84Inne zwiększenia

I.2. 2 070 012 777,06 2 273 802 059,31Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

I.2.1. 577 509 449,70 593 882 606,72Strata za rok ubiegły

I.2.2. 1 162 456 883,25 1 248 915 089,88Zrealizowane dochody budżetowe

I.2.3. 7 512,53 737,11Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

I.2.4. 236 545 593,52 242 941 466,60Dotacje i środki na inwestycje

I.2.5. 2 619 122,66 0,00Aktualizacja środków trwałych

I.2.6. 74 336 490,35 132 279 608,48Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
 

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

I.2.7. 16 537 725,05 6 018 876,79Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

I.2.8. 0,00 0,00Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

I.2.9. 0,00 49 763 673,73Inne zmniejszenia

II. 5 537 985 919,38 6 060 933 329,62Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
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III. 226 981 159,86 239 002 673,30Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

III.1. 226 981 896,97 239 002 673,30zysk netto (+)

III.2. 0,00 0,00strata netto (-)

III.3. -737,11 0,00nadwyżka środków obrotowych

IV. 5 764 967 079,24 6 299 936 002,92Fundusz (II+,-III)
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat:

Numer identyfikacyjny REGON

Miasto Gliwice
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44-100 GLIWICE

Wyciąg z danych zawartych w
załączniku ‘Informacja dodatkowa’

sporządzony na dzień: 

31-12-2018 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

276255335

3511796DA34AAD53

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie Kwota

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności
finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

212 654 108,41

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a według  przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z
podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

0,00

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

46 869 880,28
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  

 

MIASTA GLIWICE 

z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Zwycięstwa 21 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

 
Dla RADY MIASTA GLIWICE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Sprawozdanie z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego 

 
 
 

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Miasta Gliwice, które 

składa się z: 

 bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 

31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:          146 374 755,43 zł; 

 łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą:                                                                                         6 390 958 673,99 zł; 

 łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

wykazującego zysk netto wysokości:                                                              239 002 673,30 zł; 

 łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian     

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za okres od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2018 r., wykazującego zwiększenie funduszu o kwotę:                   534 968 923,68 zł; 

 informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych 

jednostek budżetowych („Sprawozdanie finansowe").  
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Miasta Gliwice na dzień 

31.12.2018 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie  

z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(„Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Miasto Gliwice przepisami prawa i statutem; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie  

z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania 

(700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 

2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu („KSB") oraz stosownie do ustawy  

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 

(„Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność 

zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego. 

Jesteśmy niezależni od Miasta Gliwice zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej 

biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania 

sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi 

wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident  

oraz firma audytorska pozostali niezależni od Miasta Gliwice zgodnie z wymogami niezależności 

określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 

podstawę dla naszej opinii. 

 



. 
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Odpowiedzialność Prezydenta Miasta Gliwice za sprawozdanie finansowe 

Prezydent Miasta Gliwice jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny 

obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z przepisami Ustawy 

o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Miasto 

Gliwice przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Prezydent Miasta 

Gliwice uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 

niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Prezydent Miasta Gliwice jest odpowiedzialny za ocenę 

zdolności do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych                   

z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 

rachunkowości. 

Prezydent Miasta Gliwice jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało 

wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 

pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 

istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są 

uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć 

na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności 

lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Prezydenta Miasta Gliwice obecnie lub w przyszłości. 
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Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 

sceptycyzm, a także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  

i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 

zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, 

ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia 

w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 

procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 

opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki;  

 

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Prezydenta Miasta 

Gliwice; 

 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Prezydenta Miasta Gliwice 

zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych 

dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, 

która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność do kontynuacji działalności. Jeżeli 

dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie 

uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 

finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze 

wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 

sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 

spowodować, że jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności; 

 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  

i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

 

 



. 
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Uzupełniające objaśnienie 

W punkcie II.3 informacji dodatkowej (na str. 11) zamieszczono informację dotyczącą ujęcia            

w bilansie Urzędu Miejskiego w Gliwicach wartość gruntów stanowiących własność jednostki 

samorządu terytorialnego i przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom, o wartości 

305 885 472,72 zł. Wcześniej grunty te były ewidencjonowane pozabilansowo. 

Wynika to ze zmiany planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych oraz wzoru bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.              

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Grażyna Bamber działająca w imieniu  

POL – TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 

4090 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 roku. 

 

 

 

 

……………………….……………………………………………. 

Grażyna Bamber 

Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 11028 

 
Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie 
w imieniu POL - TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
firmy audytorskiej uprawnionej do badania  
sprawozdań finansowych nr 4090 
 
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 
03-982 Warszawa 
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