
Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminy 
Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i za okres od 1 stycznia 
2022r. do 31 grudnia 2022r. oraz sporządzenie opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie 
finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie 
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki 
samorządu terytorialnego. 

2. Usługa winna być wykonana zgodnie z krajowymi standardami badania przyjętymi przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.  z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 maja 2009r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j.  
z późn. zm.). 

3. Przedmiotem badania i oceny jest sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin, składające 
się z:  

 bilansu z wykonania budżetu Gminy Miasto Szczecin, 

 łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych (170 szt. wg stanu na dzień 24.08.2021 r.*),  

 łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 
i strat samorządowych jednostek budżetowych (170 szt. wg stanu na dzień 24.08.2021 r.*), 

 łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych (170 szt. wg stanu na dzień 
24.08.2021 r.*), 

 informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych 
samorządowych jednostek budżetowych (170 szt. wg stanu na dzień 24.08.2021 r.*). 
*Ilość jednostek budżetowych w trakcie okresów badania może ulec zmianie. 

4. Badanie sprawozdania finansowego powinno być przeprowadzone na tak dobranych próbkach 
ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja stanowiła wystarczającą podstawę do 
sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Próbki ksiąg i dowodów powinny 
być dobrane do badania z uwzględnieniem rezultatów przeglądu funkcjonowania systemów 
rachunkowości i kontroli wewnętrznej co najmniej 5 jednostek organizacyjnych Gminy Miasto 
Szczecin. 

5. Opinia biegłego rewidenta powinna być zgodna z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z późn. zm.) w szczególności stwierdzać, czy badane 
sprawozdanie:  

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości, 

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Gminy 
Miasto Szczecin, 

 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne, dla oceny Gminy Miasto Szczecin, 
informacje. 

6. Raport biegłego rewidenta powinien być zgodny z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.  z późn. zm.), w szczególności przedstawiać: 

 ogólną charakterystykę Gminy Miasto Szczecin (dane identyfikujące jednostkę samorządu 
terytorialnego), 

 stwierdzenie uzyskania od Gminy Miasto Szczecin żądanych informacji, wyjaśnień 
i oświadczeń, 

 ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości, 

 charakterystykę pozycji sprawozdania finansowego, 

 przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Gminy Miasto 
Szczecin, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami 
sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację.  

7. Rezultaty z badania sprawozdania finansowego za każdy badany okres (opinia wraz 
z raportem) powinny zostać opracowane na piśmie.  

8. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w siedzibie jednostek 
podlegających badaniu w dniach i godzinach pracy tych jednostek. 

9. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu 
Kolegium Prezydenckiego, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz na sesji 
absolutoryjnej Rady Miasta za rok obrotowy 2021 i 2022. Koszty uczestnictwa ponosi biegły 
rewident. 
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