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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005), w związku z art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.  U.  z  2022  r. poz. 633, 655, 974), 
art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z  2021  r.  
poz. 217, 2105, 2106) oraz § 9 ust. 1 Statutu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu stanowiącego Załącznik do Uchwały nr XLVII/406/21 
Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2021 roku uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Regionalnego Szpitala Specjalistycznego  im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, 
które obejmuje: 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 r. 
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 r. 
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. 
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2021 r. 
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.202 r. d1o 31.12.2021 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Łukasz Kowarowski 
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia .................... 2022 r.
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

dla Zarządu Miasta Grudziądza i Rady Miejskiej Grudziądza. 

 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą 86-300 Grudziądz, ul. Rydygiera 

15/17 (jednostka), sporządzonego elektronicznie w postaci ustrukturyzowanej (plik *.xml o nazwie 

„sprawozdanie finansowe za 2021 ostateczne po zmianach.xml”) w dniu 10.06.2022 roku (po 

korektach), podpisanego elektronicznie przez Głównego Księgowego w dniu 10.06.2022 roku oraz 

kierownika jednostki w dniu 10.06.2022 roku (plik podpisów *.xades o nazwie „sprawozdanie 

finansowe za 2021 ostateczne po zmianach.xml”, na które składa się: 

 

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów 
sumę bilansową w wysokości 365.300.435,30 złotych,  

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 
wykazujący stratę netto w wysokości 4.164.078,38 złotych,  

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia  
31 grudnia 2021 roku wykazujący ujemny stan kapitałów własnych w wysokości 117.549.532,00  

złotych oraz zwiększenie ich ujemnego stanu o kwotę 3.987.828,38 złotych,  

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia  
31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.678.899,77 
złotych 
 

oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 
 

Naszym zdaniem, za wyjątkiem skutków sprawy opisanej w sekcji Podstawa opinii z zastrzeżeniem,  

zbadane roczne sprawozdanie finansowe: 

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2021 

r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do dnia  

31 grudnia 2021 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości,  

a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy 

o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem 

jednostki.  

 

Podstawa opinii z zastrzeżeniem. 

 

1. Badana jednostka w części B.II.2.a) aktywów bilansu - należności krótkoterminowe o terminie spłaty 

powyżej 12 miesięcy wykazała wymagalną do dnia 31.12.2022 roku należność w wysokości 

55.754.921,04 złotych od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Grudziądzkie Inwestycje 

Medyczne, jako nie rozliczoną zgodnie z zawartym aktem notarialnym część transakcji dokonanej  

w 2016 roku sprzedaży gruntu i budynków. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grudziądzkie 

Inwestycje Medyczne utworzona została przez Miasto Grudziądz w celu wspierania we wszelkich 

prawnie dopuszczalnych formach działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, w zakresie 

inwestycji na terenie szpitala, zapewnienia i organizacji finansowania inwestycji szpitala, 

pośredniczenia w finansowaniu inwestycji w obszarze działania szpitala. 

 

W wyniku przeprowadzonego testu na ustalenie okoliczności wszczęcia procedury aktualizacji wyceny 

aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku kierownik jednostki oświadczył, że nie wystąpiły okoliczności 

wskazujące na to, że jednostka może nie uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych należnych jej 

kwot pieniężnych.  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Miasta Grudziądza oraz zależnej 

od niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Grudziądzkie Inwestycje Medyczne nie mogliśmy 

uznać tej pozycji bilansowej za realną i wyrażamy swoje zastrzeżenie co do możliwości odzyskania 

przez badaną jednostkę tej wartości aktywów krótkoterminowych w terminie jej płatności.  Budżet 

Miasta Grudziądza na 2022 rok przewiduje dokapitalizowanie spółki kwotą 12 mln zł na spłatę jej 

zadłużenia z tytułu przejętych kredytów i pożyczek. Sytuacja majątkowa i finansowa spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością Grudziądzkie Inwestycje Medyczne na dzień 31.12.2021 roku 

również nie dawała podstaw do uznania, że instytucje finansowe udzielą jej finansowania 

zewnętrznego na spłatę tego zobowiązania (kapitały własne wynosiły 21.559.502,48 złotych przy 

kapitale podstawowym w wysokości 16.061.000,00 złotych, strata netto wyniosła 6.631.276,44 

złotych, majątek spółki w 88% finansowany był przez kapitały obce). 

 

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach jednostka uzasadniała nie utworzenie odpisu 

aktualizującego tej należności faktem, że akt notarialny przewiduje, że badana jednostka wniesie tą 

wierzytelność na pokrycie nowo utworzonych udziałów w spółce. Faktem jest, że w dniu 22.04.2021 

roku Zarząd spółki w złożonym przed notariuszem oświadczeniu Rep. A Nr 6120/2021 wezwał 

jednostkę do objęcia 55.754 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy w zamian za 

wierzytelność. Oświadczenie to zostało jednak aktem notarialnym Rep. A Nr 8815/2021 z dnia 

10.06.2021 roku wycofane. Aktem tym po raz kolejny zmieniono termin wymagalności wierzytelności 

jednostki do dnia 31.12.2022 roku. Wycofanie oświadczenia o wezwaniu do objęcia udziałów 

świadczy, naszym zdaniem, o nieskuteczności tego rozwiązania. Dalej kierownik jednostki  

w dodatkowych informacjach i objaśnieniach argumentuje, że nie utworzono odpisu aktualizującego  

z uwagi na fakt, że w przypadku wymagalności wierzytelności w przyszłości może ona być 

kompensowana zobowiązaniami jednostki wobec spółki. W takim przypadku jednak to Miasto 

Grudziądz musiałoby corocznie dokapitalizować spółkę wartością rocznych zobowiązań jednostki 

wobec niej, co nie wydaje się realne i nie było praktykowane przez ostatnie pięć lat. 

 

Pragniemy również zauważyć, że już w naszej opinii z badania sprawozdania finansowego za 2018 

rok wyraziliśmy zastrzeżenie w tej sprawie, które to zastrzeżenie ponawiamy. 

 

Istotnym, naszym zdaniem, faktem jest również to, że akty notarialne dotyczące spłaty omawianej 

wierzytelności nie przewidują dla badanej jednostki żadnej rekompensaty za utratę jej wartości  

w czasie. Inflacja za lata 2016 – 2021 w ujęciu narastającym wyniosła około 15%, co powoduje 

spadek jej realnej wartości o około 8,4 mln zł. Zagadnienie to, naszym zdaniem, powinno być 

rozpatrywane w kontekście ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych w kontekście realizacji należności publicznych przez jednostkę sektora finansów 

publicznych, jaką jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
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Biorą powyższe pod uwagę, wydając opinię o sprawozdaniu finansowym badanej jednostki 

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku, obowiązani jesteśmy do poinformowania potencjalnych 

odbiorców tego sprawozdania o naszym zastrzeżeniu w tym zakresie. 

 

2. Wyrażamy nasze zastrzeżenie co do treści pkt 31 „Dodatkowych informacji i objaśnień” Nasze 

zastrzeżenie dotyczy nie opisania wartości przeniesień między poszczególnymi tytułami tych 

przepływów (działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa), w tym wartości wyłączenia z 

przepływów pieniężnych nieodpłatnego otrzymania rzeczowych składników majątku trwałego, nie 

przeniesienia do innych wpływów z działalności finansowej wartości otrzymanych dotacji dotyczących 

rzeczowego majątku trwałego, innych korekt. Prezentacja „Rachunku przepływów pieniężnych”  

 przedstawionej treści oraz brak opisu w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” może 

wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców tego sprawozdania. 

 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  
nr 1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” 
 – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 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 jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych 
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych 
Standardów Etyki  dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych 
rewidentów, z późn. zm., 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 IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 
firma audytorska pozostali niezależni od jednostki 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.  

Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 

W trakcie badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy zdarzeń po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego, które w sposób istotny wpłynęłyby na treść wyrażonej opinii oraz ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej badanej jednostki. Kierownik jednostki o takich zdarzeniach nas nie 
informował w okresie między wydaniem oświadczenia a dniem wydania niniejszej opinii. 

Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności. 

Kierownik jednostki w dniu zbliżonym do dnia zakończenia badania złożył dokument, w którym, 
między innymi, oświadczył, że na dzień jego złożenia nie są mu znane zagrożenia dla kontunuowania 
działalności przez jednostkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie w ciągu co najmniej kolejnych 12 
miesięcy od dnia bilansowego. 
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Naszym zdaniem, na dzień 31 grudnia 2021 roku badana jednostka znajdowała się w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej. Nie dokonywaliśmy analizy podstawowych wskaźników ekonomicznych z uwagi 
na fakt wydania zastrzeżenia co do przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej 
i finansowej   jednostki   na dzień 31.12.2021 r.  oraz  jej  wyniku  finansowego  za  rok  obrotowy   od  
01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że po 
uwzględnieniu składnika aktywów, co do którego wyraziliśmy zastrzeżenie, wartość zobowiązań 
krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 rok przekraczałaby o 69,4 mln złotych sumę należności 
krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych, a ujemny kapitał obrotowy wynosiłby 57,1 mln 
złotych. 
 
Poniżej prezentujemy bilans, rachunek zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne za 
lata 2019-2021 bez uwzględnienia naszego zastrzeżenia. 
 

Wielkość składników majątkowych w latach 2019-2021    
      

AKTYWA 

Stan  na Struktura Dynamika 

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
2021 2021/2020 

kwota kwota kwota 

A. AKTYWA TRWAŁE 263 781 728,00 267 269 653,73 253 544 131,43 72,21% 98,69% 

1. Wartości niematerialne i prawne 783 943,39 1 366 322,11 811 073,73 0,21% 57,38% 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 262 917 784,61 265 823 331,62 252 653 057,70 71,97% 98,91% 

3. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

4. Inwestycje długoterminowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,02% 100,00% 

5. Długoter. rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

B. AKTYWA OBROTOWE 101 518 707,30 100 894 543,02 93 486 556,06 27,79% 100,62% 

1. Zapasy 11 933 783,69 14 467 171,22 8 928 075,45 3,27% 82,49% 

2. Należności krótkoterminowe 88 045 768,47 79 026 965,36 75 809 449,77 24,10% 111,41% 

3. Inwestycje krótkoterminowe 1 124 657,20 6 803 556,97 7 953 759,05 0,31% 16,53% 

4. Krótkoter. rozliczenia międzyokresowe 414 497,94 596 849,47 795 271,79 0,11% 69,45% 

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 
(FUNDUSZ) WŁASNY 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Suma aktywów 365 300 435,30 368 164 196,75 347 030 687,49 100,00% 99,22% 

      
Źródła finansowania składników majątkowych w latach 2019-2021   
      

PASYWA 

Stan  na Struktura Dynamika 

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
2021 2021/2020 

kwota kwota kwota 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -117 549 532,00 -113 561 703,62 -146 520 217,77 -32,18% 0,00% 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 291 427 762,63 291 251 512,63 292 017 780,59 79,78% 100,06% 

2. Kapitał (fundusz) rezerwowy 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -404 813 216,25 -438 729 404,29 -387 308 881,97 -110,82% 0,00% 

6. Zysk (strata) netto -4 164 078,38 33 916 188,04 -51 229 116,39 -1,14% -12,28% 

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 
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B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

482 849 967,30 481 725 900,37 493 550 905,26 132,18% 100,23% 

1. Rezerwy na zobowiązania 12 341 611,78 16 949 977,13 12 580 419,33 3,38% 72,81% 

2. Zobowiązania długoterminowe 321 196 026,92 253 972 359,06 283 318 228,13 87,93% 126,47% 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 102 861 792,69 167 997 713,26 173 184 311,88 28,16% 61,23% 

4. Rozliczenia międzyokresowe 46 450 535,91 42 805 850,92 24 467 945,92 12,72% 108,51% 

Suma pasywów 365 300 435,30 368 164 196,75 347 030 687,49 100,00% 99,22% 

       
Syntetyczny rachunek zysków i strat      
      

Pozycje rachunku zysków i strat 2021 2020 2019 
Różnica   

2021/2020 
Dynamika 
2021/2020 

A. Przychody netto ze sprzedaży  
i zrównane z nimi, w tym: 

347 769 235,16 359 323 099,47 306 501 938,85 -11 553 864,31 96,78% 

   - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

B. Koszty działalności operacyjnej 332 877 268,69 323 351 766,34 323 654 376,95 9 525 502,35 102,95% 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 14 891 966,47 35 971 333,13 -17 152 438,10 -21 079 366,66 41,40% 

D. Pozostałe przychody operacyjne 94 208 217,79 56 495 685,34 10 559 691,37 37 712 532,45 166,75% 

E. Pozostałe koszty operacyjne 87 072 906,49 34 703 160,37 11 911 083,92 52 369 746,12 250,91% 

F. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) 

22 027 277,77 57 763 858,10 -18 503 830,65 -35 736 580,33 38,13% 

G. Przychody finansowe 197 569,91 5 568 641,66 5 213 396,32 -5 371 071,75 3,55% 

H. Koszty finansowe 26 388 926,06 28 441 430,12 36 900 178,06 -2 052 504,06 92,78% 

I. Zysk/Strata brutto (F+G-H) -4 164 078,38 34 891 069,64 -50 190 612,39 -39 055 148,02 -11,93% 

J. Podatek dochodowy 0,00 974 881,60 1 038 504,00 -974 881,60 0,00% 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -4 164 078,38 33 916 188,04 -51 229 116,39 -38 080 266,42 -12,28% 

       
Kształtowanie się podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych  

      
Wskaźniki rentowności:      

   Nazwa  wskaźnika 
Wartość  wskaźnika  

pożądana 2021 2020 2019  
1. Rentowność  brutto sprzedaży max 4,3% 10,0% -5,6%  
2. Rentowność  netto sprzedaży max -1,4% 8,0% -15,9%  
3. Rentowność  majątku (ROA) max -1,7% 9,2% -14,8%  
4. Rentowność kapitału własnego (ROE) max Kapitał ujemny Kapitał ujemny Kapitał ujemny  
Wskaźniki płynności:     

 

   Nazwa  wskaźnika 
Wartość  wskaźnika  

pożądana 2021 2020 2019  
1. Bieżącej płynności finansowej I 1,2 - 2,0 1,0 0,6 0,5  
2. Szybkiej płynności finansowej II 0,8 - 1,2 0,9 0,5 0,5  
3. Pieniężnej płynności finansowej III 0,2 0,0 0,0 0,0  
4. Kapitał  obrotowy max -1.343..085,4 -67.103.170,2 -79.697.755,8  
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Wskaźniki sprawności działania 

   Nazwa  wskaźnika 
Wartość  wskaźnika  

pożądana 2021 2020 2019  
1. Rotacji majątku  ogółem max 1,0 1,0 0,9  
2. Rotacji  majątku  trwałego max 1,3 1,3 1,2  
3. Rotacji majątku obrotowego max 3,4 3,6 3,3  
4. Szybkość obrotu zapasów w dniach min 13,0 15,0 11,0  
5. Szybkość obrotu należnościami  

w dniach 
min 33,0 14,0 21,0 

 
6. Termin spłaty zobowiązań w dniach min 65,0 126,0 155,0  
Wskaźniki finansowania działalności       

 

   Nazwa  wskaźnika 
Wartość  wskaźnika  

pożądana 2021 2020 2019  
1. Ogólnego  zadłużenia 0,30 - 0,50 1,16 1,15 1,32  
2. Pokrycia aktywów trwałych kapitałem 

własnym 
>1 -0,43 -0,42 -0,58 

 
3. Pokrycia aktywów trw. kapitałem 

stałym 
- 0,79 0,53 0,54 

 
4. Relacji kapitałów obcych do kapitału  

własnego 
<1 -4,24 -4,24 -3,37 

 
5. Trwałości struktury finansowania max 0,59 0,41 0,41  
6. Relacji zobowiązań do należności z tyt. 

dostaw i usług 
<1 1,99 8,99 7,53 

 
 

Odpowiedzialność Kierownika jednostki  za sprawozdanie finansowe.  

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego jednostki zgodnie z przepisami Ustawy  
o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi jednostkę 
przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą kierownik jednostki uznaje za 
niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego 
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 
jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych  
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy kierownik jednostki albo zamierza dokonać likwidacji 
jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 
likwidacji lub zaniechania działalności. 

Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało 
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A8ED7834-7565-48BB-B274-F4C2F580C8E2. Projekt Strona 72



                                         BIURO  AUDYTORSKIE  PROWIZJA  Spółka  z o.o.   
                                31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A 

tel. (0-12) 648-22-08, tel./fax. (0-12) 648-21-40; e-mail: prowizja@prowizja.biz.pl 
           Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych  Nr ewidencyjny 2474 

Strona 7 z 8 
 

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 kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości. 

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 kierownika jednostki; 

 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika jednostki 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 jednostki 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. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności. 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Jednostki za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2021 r.   
 
Badana jednostka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności w formie 
przewidzianej w ustawie o rachunkowości. 
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Odpowiedzialność Kierownika jednostki. 
 

Kierownik jednostki nie jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowości.  
 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 
 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.  
 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji. 
 

1. Sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy nie zostało sporządzone w ustawowym terminie 
do dnia 30.04.2022 roku. Pierwszym, kompletnym w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 
sprawozdaniem finansowym przedstawionym nam do badania było sprawozdanie sporządzone w dniu 
11.05.2022 (data poprawnie złożonego podpisu kwalifikowanego przez osobę odpowiedzialną za jego 
sporządzenie) i podpisane przez kierownika jednostki w dniu 27.05.2022 roku. We wprowadzeniu do 
tego sprawozdania nieprawidłowo podano datę jego sporządzenia jako 24.03.2022 r. 
 

2. Sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy zostało, naszym zdaniem, podpisane przez 
osobę nie posiadającą kwalifikacji wymaganych w zakresie wykształcenia przez art. 54 ust. 2 pkt 5 lit 
a) ustawy o finansach publicznych dla stanowiska Głównego Księgowego. Jednostka przesłała skany 
dokumentacji potwierdzającej wykształcenie osoby zatrudnionej na tym stanowisku, z której nie 
wynika, że ukończyła ona ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe. 
Przesłany przez jednostkę certyfikat księgowy nr 76644/2020 wydany przez spółkę prawa handlowego 
pod nazwą Centrum Informacji Księgowej również, naszym zdaniem, nie wyczerpuje treści art. 54 ust. 
1 pkt 5 lit d) ustawy o finansach publicznych, który mówi o certyfikacie księgowym uprawniającym do 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwie kwalifikacyjnym uprawniającym do 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów. 
Nasze zastrzeżenie w tej kwestii potwierdza wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.04.2019 roku z kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ  
w Rypinie, a osoba aktualnie zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego w badanej jednostce 
pełniła w kontrolowanym okresie obowiązki Głównego Księgowego w SP ZOZ w Rypinie.  
Z przedstawionej nam prze badaną jednostkę dokumentacji nie wynika, że Główny Księgowy uzupełnił 
niezbędne kwalifikacje do zajmowania stanowiska Głównego Księgowego w jednostce sektora 
finansów publicznych jaką jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
Nasze uwagi w tym zakresie formułujemy mimo złożenia przez kierownika badanej jednostki w dniu 
27.05.2022 roku oświadczenia, że osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego spełnia 
wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
 
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Janusz Guzek działający w imieniu Biura 
Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41a, wpisanej na listę 
firm audytorskich pod numerem 2474 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał 
sprawozdanie finansowe. 
 

 

 

__________________________________________ 

Janusz Guzek 

       Nr w rejestrze: 8914 

Kraków, dnia 12 czerwca 2022 roku. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu - roczne sprawozdanie jednostki zatwierdza Rada Miejska 

Grudziądza.  

Przedmiotowe sprawozdanie zostało poddane obligatoryjnemu badaniu przez firmę audytorską,  

w związku z art. 64 ustawy o rachunkowości. Badanie przeprowadziła firma audytorska BIURO 

AUDYTORKIE PROWIZJA Sp. z o.o. ul. Fatimska 41A 31-831 Kraków. 
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