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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz Zarz ądu Miejskiego 
Przedsi ębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. 

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Przedmiot badania 

Przeprowadzili śmy badanie za łączonego sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsi ębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą  we W łocławku, przy ul. Toru ńskiej 146, na które sk łada się : 

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

• bilans sporządzony na dzie ń  31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka si ę  sumą  
167 597 821,41 z ł , 

• 	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31 .12.2016 r. wykazujący zysk netto 
w kwocie 3 039 224,27 zł , 

• zestawienie zmian w kapitale w łasnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
wykazujące zwi ększenie kapita łu własnego o kwotę  3 039 224,27 zł , 

• rachunek przep ływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 .01 .2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący 
zwiększenie stanu ś rodków pieniężnych o kwotę  3 962 574,70 zł , 

• 	dodatkowe informacje i obja śnienia. 

Odpowiedzialność  kiero wnika jednostki i osób sprawuj ących nadzór za sprawozdanie finansowe 

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporz ądzenie, na podstawie prawid łowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzeteln ą  prezentacj ę  zgodnie z ustawą  
z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm .), zwaną  dalej 
ustawą  o rachunkowości", wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Kierownik jednostki jest równie ż  odpowiedzialny za kontrol ę  wewnętrzną  którą  uznaje za niezb ędną  
dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawieraj ącego istotnego zniekszta łcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Zgodnie z ustawą  o rachunkowo ści kierownik jednostki oraz cz łonkowie rady nadzorczej jednostki są  
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełnia ło wymagania przewidziane w 
ustawie o rachunkowo ści. 

Odpowiedzialność  biegłego rewidenta 

Jesteśmy odpowiedzialni za wyra żenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie 
przeprowadzonego przez nas badania. 

Badanie przeprowadzili śmy: 
o stosownie do postanowie ń  rozdzia łu 7 ustawy o rachunkowo ści, oraz 
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Miejskie Przedsi ębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we W łocławku 

zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi ędzynarodowych 
Standardów Badania przyj ętymi uchwałą  nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bieg łych Rewidentów 
z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm . 

Standardy te wymagaj ą  przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia 
badania w taki sposób, aby uzyska ć  wystarczającą  pewność , że sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnego zniekszta łcenia. 

Badanie polega ło na przeprowadzeniu procedur s łużących uzyskaniu dowodów badania kwot 
i ujawnień  w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zale ży od osądu bieg łego rewidenta, 
w tym od oceny ryzyka istotnego zniekszta łcenia sprawozdania finansowego spowodowanego 
oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka bieg ły rewident bierze pod uwagę  dzia łanie 
kontroli wewn ętrznej, w zakresie dotycz ącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostk ę  
sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okoliczno ściach 
procedur badania, nie za ś  wyrażenia opinii na temat skuteczno ści kontroli wewnętrznej jednostki. 
Badanie obejmuje także ocenę  odpowiednio ści przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści, 
racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki warto ści szacunkowych, jak również  ocenę  
ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią  wystarczającą  
i odpowiednią  podstawę  do wyrażenia przez nas opinii z badania. 

Opinia 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 
• przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji maj ątkowej i finansowej jednostki na dzie ń  

31.12.2016, oraz jej wynik finansowy i przep ływy pieni ężne za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo ści i 
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 

• zosta ło sporządzone na podstawie prawid łowo prowadzonych ksi ąg rachunkowych, 
• jest zgodne co do formy i tre ści z obowiązującymi jednostkę  przepisami prawa 

i postanowieniami umowy Spółki, jednostki. 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji. 

Opinia na temat sprawozdania z dzia łalności 

Za sporządzenie sprawozdania z dzia łalności zgodnie z ustawą  o rachunkowości oraz innymi 
obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny kierownik jednostki. Ponadto kierownik 
jednostki oraz cz łonkowie rady nadzorczej jednostki są  zobowiązani do zapewnienia, aby 
sprawozdanie z dzia łalności spełnia ło wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowo ści. 

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, 
zapoznanie si ę  z tre ścią  sprawozdania z dzia łalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte 
uwzględniają  postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowo ści i czy są  one zgodne z informacjami 
zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowi ązkiem było także złożenie 
oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania 
sprawozdania finansowego stwierdzili śmy w sprawozdaniu z dzia łalności istotne zniekszta łcenia. 

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia łalności uwzgl ędniają  postanowienia art. 
49 ustawy o rachunkowości i są  zgodne z informacjami zawartymi w za łączonym sprawozdaniu 
finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania 
sprawozdania finansowego nie stwierdzili śmy istotnych zniekszta łce ń  w sprawozdaniu z dzia łalności. 
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Miejskie Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we W łocławku 

Informacje o wype łnieniu innych obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Jednostka dope łni ła okreś lonych w art. 69 i 70 ustawy o rachunkowo ści obowiązków złożenia 
we wła ściwym rejestrze s ądowym oraz do og łoszenia sprawozdania finansowego za lata 
poprzedzające rok obrotowy. 
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Pozna ń , dnia 31 marca 2017 r. 
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