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OPINIA NIEZALEŻ NEGO BIEGŁ EGO REWIDENTA
Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zak ładu Komunikacji Sp. z o.o.

z siedzib ą w Sł upsku.

Przeprowadzili ś my badanie za łączonego sprawozdania finansowego Spółki

Miejski Zakład

Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Rzymowskiego 1, na które

składa si ę :
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzie ń 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka si ę
sum ą :

39 517 590,77 zł;

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 .01 .2016 r. do 31.12.2016 r. wykazuj ący zysk
netto w wysoko ści:

318 038,84 zł;

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 .01.2016 r. do 31 .12.2016 r.
wykazuj ące wzrost kapita łu własnego o kwotę :

318 038,84 zł;

• rachunek przepływów pieni ęż nych za rok obrotowy od 01 .01 .2016 r. do 31.12.2016 r.
wykazuj ący wzrost stanu ś rodków pieni ęż nych o kwotę :

937 887,21 zł;

• dodatkowe informacje i obja ś nienia.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawid łowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzeteln ą
prezentacj ę tego sprawozdania finansowego oraz sporz ądzenie sprawozdania z dzia łalności zgodnie
z ustawą z dnia 29 wrze ś nia 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) (ustawa
-

o rachunkowo ś ci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
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obowi ązuj ącymi przepisami prawa. Zarz ąd Spół ki jest równie ż odpowiedzialny za kontrol ę
wewn ętrzn ą , którą uznaje za niezb ędn ą , aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne
od nieprawidłowoś ci powstałych wskutek celowych działa ń lub błę dów.
Zgodnie z ustawa o rachunkowo ś ci, Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spó łki są
zobowi ązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały
wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowo ści.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno,
przedstawia sytuacj ę maj ątkową i finansową , jak też wynik finansowy Spó łki zgodnie z maj ącymi
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo ś ci i przyj ętymi zasadami (polityk ą) rachunkowo ści.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili ś my stosownie do postanowie ń :
1)

rozdział u 7 ustawy o rachunkowo ś ci,

2)

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow ą Radę Biegłych Rewidentów
w Polsce,

Regulacje te nakładają na nas obowi ązek postę powania zgodnego z zasadami etyki oraz
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyska ć racjonaln ą pewność ,
że sprawozdanie finansowe i ksi ęgi rachunkowe stanowi ące podstawę jego sporządzenia są wolne od
istotnych nieprawid łowości.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj ących na celu uzyskanie dowodów badania
dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania
zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wyst ą pienia istotnych nieprawid łowoś ci
w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działa ń lub błę dów. Przeprowadzaj ąc ocen ę tego
ryzyka bierzemy pod uwag ę kontrol ę wewn ętrzn ą zwi ązaną ze sporz ądzeniem oraz rzeteln ą
prezentacj ą sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczno ści procedur
badania, nie za ś w celu wyra żenia opinii na temat skuteczno ś ci działania kontroli wewn ętrznej
w Spółce. Badanie obejmuje również ocen ę odpowiednio ści stosowanej polityki rachunkowości,
zasadności szacunków dokonanych przez kierownika Spó łki oraz ocen ę ogólnej prezentacji
sprawozdania finansowego.
Wyrażamy przekonanie,

że uzyskane przez nas dowody badania stanowi ą wystarczaj ącą

i odpowiedni ą podstawę do wyrażenia przez nas opinii.
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z dzia łalności.
Jednakże naszym obowi ązkiem było, w zwi ązku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania
finansowego, zapoznanie si ę z treś ci ą sprawozdania z dzia łalności i wskazanie czy informacje w nim
zawarte uwzgl ędniaj ą postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowo ś ci i czy s ą one zgodne
z informacjami zawartymi w za łączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowi ązkiem było także
złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanj podczas
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badania sprawozdania finansowego stwierdzili ś my w sprawozdaniu z działalności istotne
zniekształcenia.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji maj ątkowej ifinansowej Spó łki na dzie ń 3112.2016 r.,
jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z maj ącymi
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo ś ci i przyj ętymi zasadami (polityk ą)
rachunkowo ś ci,
b) zostało sporządzone, na podstawie prawid łowo prowadzonych ksi ąg rachunkowych, oraz
c) jest zgodne co do formy i tre ś ci z obowi ązuj ącymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami
umowy Spółki.
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo ś ci, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z
działalności uwzględniaj ą postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowo ści i są zgodne z informacjami
zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Spólce i jej
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, o świadczamy, iż nie stwierdzili ś my
istotnych zniekszta łce ń w sprawozdaniu z działalnoś ci.

Kluczowy biegły rewident:

Nazwa i numer podmiotu uprawnionego oraz podpis osoby

Stanisław Kozłowski

reprezentuj ącej podmiot:

nrrej 7030

Kancelaria Ksi ę gowo-Audytorska Buchalteria" Spół ka z o.o.

Białystok, 20.03.2017 rok

Spółka Doradztwa Podatkowego
wpisana do rejestru KIBR pod nr 297

CZ Ł ONEK Z RZ Ą DU
Teresa SJJwi ń ska
bity rewż 71t nr 8356

Kance"aria Ksiegowo-Audytorska
„BUCHALTERA" Spó łka z o.o.
Spó ł ka Doradztwa Podatkowego
15-077 Bia ł ystok, ul. Warszay.ska 34
T/F: 85 732 12 64, 35 732 12 74
NIP 542-030-13-89 REGON 002330517

3

