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0.0.

OPINIA
NIEZALEZNEGOBIEGLEGO REWIDENTA
DLA
Radv Mieiskiei i Prezydenta Miasta
z badania sprawozdania finansowego
MIASTA LODZI
za rok 2016
Przeprowadzilikmy badanie zatqczonego sprawozdania finansowego Miasta Eodzi
za 2016 rok, na ktore sktada s i p

I.
313 614 672,96 zl.
(+) 68 062 563,03 zl.

11.

1. tqczny
budzetowego~Miasta~todzi~sporzqdzony~na:dzien=315;12~2016
rI q V t ~ s l P c pIR(I;IS.GW='~YK
wr wtEV$f!!
8 699 757 099,27 zl.

kt6ry po stronie aktyw6w 1 pasyw6w zamyka siq sumq
2. tqczny rachunek zysk6w i strat obejmujqcy dane wynikajqce
z rachunk6w zysk6w i strat samorzqdowych jednostek
i samorzqdowego zakladu budzetowego Miasta todzi za rok
obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
wykazujqcy zysk netto w wysokoSci
3. tqczne zestawienie zmian w funduszu obejmujqce dane
wynikajqce z zestawienia zmian w funduszu samorzqdowych
jednostek
budzetowych
i
samorzqdowego
zakladu
budzetowego Miasta todzi sporzqdzone na dzien 31.12.2016r.
wykazujqce wzrost funduszu o kwotq

602 293 813,ll zl.

324 683 774,59 zl.

Prezydent Miasta jest odpowiedzialny za prawidlowoSCl ksiqg rachunkowych,
sporzqdzenie i rzetelnq prezentacjq tego sprawozdania finansowego zgodnie
z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci (tekst jedn. Dz. U z 2016,
poz 1047 z p62n. zm.), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz
innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Prezydent Miasta jest r6wniez
odpowiedzialny za kontrolq wewnqtrznq, kt6rq uznaje za niezbqdnq, aby
sporzqdzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowoSci powstalych
wskutek celowych dzialan lub blqd6w.
Biuro

Bieglych Rewident6w ,,Eko- Bilans" Sp. z
u l . P.O.W. 2913

90-248 todz,

0.0.

tel. 042 631 95 36, faks 042 631 98 66
e-mail: officeaeko-bilans.com.pl w w ~ . e k o - ~' ~ b n s . c o m . p ~
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a

Zgodnie z ustawq o rachunkowoSci, Prezydent Miasta jest zobowiqzany do
aapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w
ustawie o rac11unkowoSci.
Naszyin zadaniein bylo wyraienie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe
rzetelnie i jasi~o, przedstawia sytuacje majqtkowq i finansowq, jak t e i wynik
finansowy Miasta todzi zgodi~ie z inajqcymi zastosowanie przepisami ustawy
o rac11unkowoSci i przyjetymi zasadami (politykq) rachui~kowoSci.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSnzy stosownie do postanowiefi:
1.
rozdzialu 7 ustawy o racl~unkowoSci,
2.
krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanycl~przez Krajowq Rade
Bieglycl~Rewident6w w Polsce,
3.
przepisbw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansac11 publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1870 z p6in. zm.).
Regulacje te nakladajq na nas obowiqzek postepowania zgodnego z zasadami etyki
oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania ~7 taki, spos6b, aby uzyskak
racjonalnq pewnoSk, i e sprawozdanie finansowe i ksiegi rachunkowe stanowiqce
podstawe jego sporzqdzenia sq wolne od istotnych nieprawidlowoSci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie
dowod6w badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu
finansowym. Wyb6r procedur badania zaleiy od naszego osqdu, w tym oceny
ryzyka wystqpiei~iaistotnych nieprawidlowoSci w sprawozdaniu finansowym na
skutek celowych dzialan lub bled6w. Przeprowadzajqc ocene tego ryzyka bierzemy
pod uwage kontrole wewnetrznq zwiqzanq ze sporzqdzeniem oraz rzetelnq
prezentacjq sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznoSci procedur badania, nie zaS w celu wyraienia opinii na teinat
skutecznoSci dzialania kontroli wewnetrznej w jedi~ostce.Badanie obejmuje r6wnie.i
ocene odpowiednioSci stosowanej polityki rachunkowoSci, zasadnoSci szacunk6w
dokonan~7cl1przez Prezydenta Miasta oraz ocene og6lnej prezentacji sprawozdania
finai~sowego.
Wyraiamy przekonanie, i e uzyskane przez nas dowody badania stanowiq
wystarczajqcq.i odpowiedniq podstawe do wyraieilia przez nas opinii.

Naszym zclanieng, zbaclanc spvazoozdariib finansowe:
przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji inajqtkowej i finansowej Miasta
a)
Eodzi na dzien 31.12.2016 r., jak tei jego wynik finansowy za rok obrotowy od
01.01.2016 rl. do 31.12.2016 r., zgodnie z inajqcymi zastosowanie przepisami ustawy o
rac11unkowoSci i przyjqtyini zasadami (politykq) rachunkowoSci,
b)
zostalo, syorzqdzone, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg
rachunkowych oraz,
c)
jest zgodne co do formy i treSci z obowiqzujqcymi jednostkq przeyisaini prawa
i postanowieniami statutu Miasta E6dz.

n

Za podnziot tiprazo~zionydo hadania sprazuozdmzia
fi~zansozoego:

Kluczozoy hiesty rezoident przeprozoadzajqcy hadanie
zu ilnieniu
Biura Bieglych Rewideiltdw
,,EKO-BILANS" Sp. z 0.0.
90-248 Eddi, ill. P.O. W . 29/3
W p i s na listp podriziotdzu liprawizionych pod nr 64,
Uchwalq KRBR ilr 94/50/95 z dilia 07.02.1995 r.

Eodz, dnia 09 maja 2017 r.
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RAPORT
niezaleznego bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Miasta Eodzi za rok 2016
przeprowadzonego przez:
Biuro Bieglych
Rewidentow ,,EKO-BILANS" Sp. z 0.0.
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2016 r., k t b y wykazuje nadwyzke z wykonania budzetu za rok obrotowy
L

A,-

201 6.

II. 1. Eqczny bilans obejmujqcy dane wynikajqce z bilansbw samorzqdowych
jednostek i samorzqdowego zakladu budzetowego Miasta Eodzi
sporzqdzony nu dzien 31.12.2016 r.
2. Eqczny rachunek zyskbw i strat obejmujqcy dane wynikajqce z rachunkbw
zyskbw i strat samorzqdowych jednostek budzetowych i samorzqdowego
zaktadu budzetowego Miasta Eodzi za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do
31 grudnia 2016 r.
3. Eqczne zestawienie zmian w finduszu obejmujqce dane wynikajqce
z zestawienia zmian w funduszu samorzqdowych jednostek budzetowych
i samorzqdowego zaktadu budzetowego Miasta Eodzi sporzqdzone nu dzien
31.12.2016 r.

Sprawozdania te obejmujq dane wynikajqce ze sprawozdan finansowych
samorzqdowych jednostek budzetowych i samorzqdowego zakladu budzetowego
Miasta E odzi.

Biuro

Bieglych Rewident6w ,,Eko- Bilans" Sp. z

90-248todz, ul. P.O.W.2913

0.0.

042 631 95 36, faks 042 631 98 66
e-mail: office@eko-bilans.com.pl w w w . e k o - b i l a n s . & . p l
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'Dzial'I. INFORMACJA OGOLNA 0 BADANYM PODMIOCIE
1.1.
..i

i

.,

Nazwa badanej jednostki:

- Miasto Lodi, ul. Piotrkowska 104,90-926 Lodi
NIP: 725-00-28-902
REGON: 472057632

1.2.

Glowne osoby reprezentujqce jednostkg:
Kierownikiein Urzedu Miasta todzi jest Prezydent bedqcy jednoczesnie:
organem
wykonawczym
gminy
pelniqcym
funkcje
organu
wykonawczego powiatu
organem w postepowai~iuadministracyjnym,
zwierzchnikiem sluzbowym pracownik6w urzedu oraz kierownik6w
miejskich jednostek organizacyjnych i powiatowych sluib, inspekcji
i strazy.
Prezydent pelni funkcje walnego zgromadzei~ia/zgromadzenia wsp6lnik6w
w jednoosobowych spolkacl~miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia
akcjonariusza/udzialowca w sp6lkach, w kt6rycl1 miasto ma akcje/udzialy.
Prezydent moze sprawowae te funkcje za posrednictwem upowaznionych
przez siebie przedstawicieli.
.Prezydent wykonuje zadania przy pomocy wiceprezydent6wf sekretarza
iniasta oraz skarbnika miasta. Szczeg6lowy zakres spraw powierzonych
wiceprezydentom, sekretarzowi oraz skarbnikowi okreSla Prezydent odrebnym
zarzqdzeniem.
Dla realizacji okreslonych spraw o istoti~ymznaczeniu dla miasta Prezydent
moie - na okres niezbedny do ich wykonania - powolywae dorazne, bqdi stale
zespoly zadaniowe bqdz ustai~awiaepelnomocnik6w.
W badanym okresie i bieiqcej kadencji funkcje Prezydenta pelni:
Pani Hanna Zdanowska - od dnia 13 grudnia 2010 r. do chwili obecnej.
Skarbnikiem Miasta t 6 d i w badanym okresie i kadencji jest:

.'..

1

a

.'

Pan Krzysztof Mqczkowski - Skarbiuk Miasta todzi od dnia 16 stycznia
2003 r. do chwili obecnej.

---.-------Bilrro Biegivch Rei~~iden/dn~
,.EKO - BILANS': Sl3dlka h 0.0. Nr ewid. 64

1.3.

..

Forma prawna:
,.:.Miasto E6d2 jest wsp6li1otq samorzqdowq os6b zamieszkujqcych terytorium
.; .pieciu dzielnic. Miasto wykonuje zadania publiczne o charakterze gminnym
.#i powiatowym, jako jednostka sainorzqdu terytorialnego, kt6ra prowadzi
,,oospodarke fii~ansowqw ramacl~budietu.
,.;Podstawaprawna dzialania Miasta Eodi
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym ,
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p62n. zm.).
publicznych
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fii~ai~sach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 z pokn. zm.)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikacl~samorzqdowych
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 902 z p62n. zm.).
Statut Urzedu Miasta Eodzi, nadany ucl~walq Rady Miejskiej w Eodzi nr
LXX1/1319/06 z di~ia5 lipca 2006 r. OkreSla m.in. przedmiot dzialalnosci
Urzedu, strukture organizacyjnq i zasady gospodarki finansowej
Przepisy prawa regulujqce zadania i kompetencje Samorzqdu Miasta,
Regulamin organizacyjny Urzedu Miasta Eodzi
Inne akty normatywne

1.4.1. Regulamin organizacyjny Urzedu Miasta Eodzi zostal wprowadzony
zarzqdzeniem nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 21 marca 2012 r.,
~7szedl w iycie 29 marca 2012 r. i obejinuje zmiany wprowadzone
zarzqdzeniaini Prezydenta Miasta Eodzi.
Regulamin organizacyjny Urzedu Miasta Eodzi okresla organizacje i zasady
funkcjonowania Urzedu Miasta Eodzi, w tym:
zasady kierowania Urzqdein,
strukture organizacyjnq Urzedu,
zadania i kompetencje kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzedu,
ramowy zakres dzialania kom6rek organizacyjnych Urzqdu,
a
zasady podpisywania pism i innych dokument6w.
Urzqd dzieli sie na departamenty:
Departamei~tPrezydenta,
Departament Architektury i ROZWO~U,
Departament Komunikacji Spolecznej i Zdrowia,
Departament Spraw Spolecznych,
Departament Obslugi i Administracji,
Departament Finans6w Publicznych.
Departamenty skladajq sie z wydzial6w, biur i oddzial6w organizacyjnych.
Wydzialy i biura dzielq sie na wewnetrzne kom6rki organizacyjne: oddzialy
(rownorzedne kom6rki organizacyjne o innej nazwie), zespoly oraz
samodzielne stanowiska pracy jedno- i wieloosobowe.

I
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Sprawozdanie finansowe za 2015 r. by10 badane przez POL-TAX Sp. z 0.0.
z siedzibq w Warszawie, ul. Bora Komorowskiego.-56Clok. 91 wpisai~qna list?
podmiotow uprawnionycl~do badania sprawozdali finansowych pod numerem
2695 rejestru Krajowej Rady Bieglych Rewident6w.i otrzymalo opinie bez
zastrzeiefi.
Sprawozdanie z wykoi~aniabudietu Miasta Eodzi i sprawozdanie finansowe za
2015 rok zostalo zatwierdzone przez Radq. "Miejskq w Eodzi
w dniu 15.06.2016r. - Uchwala nr XXXI/787/16.
. .
Dane
identyfilcujqce
podnziot
uprazunio~zy i
biegiego
rezuidenta
przeprowadzajqcego w jego inzienia badanie sprazuozdania finansowego Miasta
E odzi

2.1.

Nazwa, adres siedziby:
Biuro BiegZych Rewidentow "EKO-BILANS"Sp. z 0.0.
90-248 Eodi, ul. P.O.W. 2913

2.2.

Numer rejestracyjny podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan
finansowych:
Wpis na list? podmiotow uprawnionych do badania sprawozdan finansowych
pod nr 64, na mocy Uchwaly KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995 r.
Sqd Rejoi~owydla Eodzi-Sr6dmie~ciaw.todzi,
Organ
rejestrowy:
XX Wydzial Gospodarczy KRS
Siedziba sgdu: E6di
Data wpisu:
19.04.2004 r.
Nr rejestru:
0000203963

2.3.

Badanie sprawozdania finansowego Miasta Eodz przeprowadzili biegli
rewidenci:
1. Tomasz Pietrzak - kluczowy biegly rewident, nr ewid. 12345, kierujqcy
badaniem,
2. Renata Agacinska, biegly rewident, nr ewid. 13110,
3. Miroslaw Domagala, biegly rewident, nr ewid. 670,
4: Tadeusz Kempa, biegly rewident, nr ewid. 1618,
5. Stanislaw Jacofi, biegly rewident, nr ewid. 1311,
6. Wojciech Pisarski, biegly rewident, nr ewid. 10103,
7. Elibieta Szymafiska, biegly rewident, nr ewid. 4044,

z udzialem asystentdw w osobach: Sylwestra Salaty, Elibiety Wronieckiej,
Wiolety Witczak, Justyny Walter, Marcina Sabiniaka i Radoslawa Sztrajta.

.

Badanie sprawozdania finansowego Miasta Eodi za rok 2016 zostalo
przeprowadzone w oparciu o umow? zawartq w dniu 17.11.2016 r.
pomiqdzy Miastell1 E6di z siedzibq w Eodzi, ul. Pioh-kowska 104, a Biurem
Bieglycl~R e ~ ~ i d e i ~ t,,EKO-BILANS"
ow
Sp. z 0.0. z siedzibq w Eodzi przy ul.
POW 29/3.

.

'.<>c?.-

f ,. . .

1

Wyboru firmy audytorskiej ciokc;i.~ano
na mocy Uchwaly Nr XXXVII/960/16
Rady Miejskiej w Eodzi z di~ia16 listopada 2016r.

2!4!8 ;/Czyiu~oScirewizyjne prowadzone byly w Urzedzie Miasta Eodzi oraz
. ,....., . .w samorzqdowych jedi~ostkachi sainorzqdowym zakladzie budietowyln Miasta
.wtokresie od 18.11.2016r. do 08.05.2017r. W badaniu wystqpily przerwy.
q

2.5.
:

2.6.

Deklaracja niezaleznoSci.
i ~ , Nii~iejszym
.
~Swiadczainy, ze zarbwno podmiot uprawnioi~y to jest: Biuro
..; Bieglycl~Rewidei~tow"EKO-BILANS" Sp. z 0.0.) z kt6rym jednostka zawarla
umowe o badanie spra~7ozdaniafii~ansowego,jak i przeprowadzajqcy badanie
z .jego rainiei~ia:kluczowy biegly rewidei~tTomasz Pietrzak, biegiy rewident
.Miroslaw Domagala, biegla rewident Elzbieta Szymanska, biegla rewident
'
Renata Agacinska, biegly rewident Tadeusz Keinpa, biegly rewident Wojciecl~
,
.Pisarski, biegly rewident Stanislaw Jacoli oraz w/w asystenci sq niezalezni od
badanej jedi~ostkiw rozuinieniu art. 56 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 maja
2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity:
Dz.U. 2016, poz. 1000 z pb2n. zm.).
OSwiadczenia jednostki badanej i dostepno56 danych.
'Stwierdza sie, i e nie i~astqpiiyograi~iczenia zakresu badania, zaS Prezydent
Miasta oraz kierownicy badanych jednostek i zakladu budietowego zloiyli
wszystkie iqdane przez bieglego rewidenta ~Swiadczei~ia,wyjahienia
i informacje.

3. Wstalenia . szczegotowe bieglych i wyniki badania sprawozdania finansowego
Miasta Eodzi z a 2016 r.
3.1. Badanie sprawozdania finansowego przepro-wadzone zostalo z uuwzgl~dnienienz
wynzogow zawartych zu aktach normatywnych, takich jak:

ustawa z di~ia 07.05.2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz
o nadzorze publicznym (tekst jedi~olity:Dz.U. 2016, poz. 1000 z p o i i ~zm.),
.
ustawa z di~ia29.09.1994 r. o rachui1kot\7oSci (tekst jedi~olity:Dz. U. 2016, poz.
1047 z po2n. zm.),
krajowe standardy rewizji finansowej, wydane przez Krajowq Rade Biegiych
Rewidentbw,
przepisbw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedi~olity:Dz.U. 2016 poz. 1870 z pbin. zm.)
przepisy Rozporzqdzenia Ministra Finansbw z dnia 05 lipca 2010 r.
w sprawie szczegbli~ycl~
zasad rachunkowoSci oraz planbw kont dla budzetu
panstwa, budzetbw jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorzqdowych zakladbw budietowych, pafistwowych
funduszy celow~~ch
oraz panstwow~7ch jednostek budzetowych majqcych
siedzibe.poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. 2013,
poz. 289 z po2n zm.),

I
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inne akty norinujqce oinawi&ik zagzidnienia, do ktorych bqdq odwolania
. w przy'kadkach uznanycl-!za niezbqdne, w zaleinoSci od przedmiotu sprawy.

.r13.2. Ocena wylconania obowiqzku przeprowadzetzia ilzwentaryzacji rocznej.
.

Urz;ld<::Miasta przeprowadzil w 2016 roku ii~wentaryzacjq skladnik6w
majqtkowycl~zgodnie z planem inwentaryzacji na 2016 rok, zatwierdzonym
przez Prezydei~taMiasta Lodzi.
Zgodnie z planem w 2016 r. objqto inwentaryzacjq skladniki majqtkowe:
- ~ r o d ktrwale
i
- w miesiqcach pabdziernik - listopad,
- :Srodki trwale w budowie - na dzieii 31.12.2016 r.,
- Srodki pieniqine i papiery wartosciowe - na dziefi 31.12.2016 r.,
- WartoSci niemateriali~ei prawne - 11a dziefi 31.12.2016 r.,
- Udzialy i akcje - na dzien 31.12.2016 r.
- NaleinoSci i zobowiqzania na dziefi 31.12.2016r.

.

. Spos6b i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji aktyw6w trwalych
w Urzqdzie Miasta Lodzi okresla Ii~strukcja w sprawie przeprowadzania
i rozliczania inwentaryzacji aktywow trwalych bqdqcych w uzywaniu lub
stanowiqcych wlasno5C. Miasta todzi. Instrukcja zostala wprowadzona
Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi nr 1009/ W/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W poszczeg6lnych badanych samorzqdowycl-!jednostkach i w sainorzqdowyin
zakladzie budzetowym przeprowadzoi~o inwentaryzacje skladnikow
.majqtkowych - zgodnie z postanowieniami Rozdzialu I11 ustawy
.. o rachunkowoSci. Stwierdzone roznice inwei~taryzacyjnezostaly rozliczone,
a,wyniki rozliczenia ujqto w ksiqgach rachunkowych badanego okresu. Termin
$ i czqstotliwoSC. inwentaryzacji skladnik6w majqtkowych w rozumieniu art. 26
ustawy o rachunkowoSci sq zachowane.

0

3.3.

.

.

Zgodnie z planenz realizacji badania sprawozdania finansowego Miasta Eodzi
przeprowadzono badanie istotnych pozycji i obszarow sprawozdan
finansowych sanzorzqdowego zakladu budietowego i 39-ciu sanzorzqdowych
jednostek budietowych Miasta, a w szczegolnoSci:
1 Wydzial Ksi(gowo5ci ul. Zachodnia 47,91-065 L6dt
2 Wydzial Finansowy ul. Sienkiewicza 5,90-113 Lodi
3 Wydzial Budzetu ul. Sieidciewicza 5, 90-113 Lodz
4 Zarzqd Drog i Transportu ul. Piotrkowska 175,90-447L6di
5 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
ul. Wierzbowa 49,90-133 L6di
6 Lodzki Zaklad Uslug Komunalnych ul. Nowe Sady 19,94-102 L6dt
7 Centrum ~wiadczenSocjalnych w Lodzi ul. Urzqdnicza 45,91-304 L6di
8 Stkaz Miejska w Lodzi ul. Kilinskiego 81, 90-119 L6di
9 Lodzki OSrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23,90-113 Lodz
10 Zarzqd Zieleni Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10,94-303 Lodi
-,
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Zarzqd Gospodarowania Odpadarni
ul. Sai~itariuszek70/72,93-469 E6dz
Centrum Uslug Wspolnych ul. Piotrkowska 171/173,90-447 E6d2
. Zarzqd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175,90-447 E 6 d i
SZarzqd Lokali Miejskich Al. Tadeusza Ko5ciuszki 47,90-514 E 6 d i
Wejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Eodzi
ul. Kililiskiego 102/102a, 90-012 Eodz
jDom Pomocy Spolecznej w Eodzi ul. Sierakowskiego 65,91-324 Eod2
Dofi Dziecka nr 3 w Eodzi ul. Sowiliskiego 3,91-485 E6d2
Dom Dziecka dla Malych Dzieci w Eodzi
ul. Druzyi~owa3/5,94-226 Eod2
Szkola Podstawowa nr 42 im. Stanislawa Staszica
ul. Przyszkole 42,93-552 E 6 d i
Szkola Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Eodzi
ul. Einilii Plater 28/32,91-762 E 6 d i
Szkola Podstawowa nr 110 im. Partyzantow Ziemi Eodzkiej
ul. Zainkniqta 3,93-329 E6dz
Publiczne Gimnazjum nr 24 im. gen. Jozefa Wybickiego
ul. S. ~ e r o m s k i e 26,90-737
~o
E6dk
Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyly
ul. Fabryczi~a4,90-325 E6d2
Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne
ul. Starosikawska 18,90-754 E6dz
Przedszkole Miejskie nr 122 ul. Bqdziliska 3,93-540 Eodz
Zespol Szkol Zawodowych Specjalnych nr 2
al. Pierwszej Dywizji 16/18,91-836 E 6 d i
XXIX Liceum Ogolnoksztalcqce im. hm. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44,90-147 E o d i
Zespol Szkol Rzemiosla im. Jana Kilinskiego
ul. ~ u b a r d z k a2,91-022 E6dz
Przedszkole nr 231 ul. Syrenki 19 a, 91-496 E 6 d i
Komenda Miejska Panstwowej Straiy Pozarnej w Eodzi
ul. Zgierska 47,91-446 E6d2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Eodzi
ul. Warecka 3,91-201 E 6 d i
Zespol Szkol Ogolnoksztalc~cychnr 1
ul. Piotra Czajkowskiego 14,92-511 Eodz
Centrum Administracyjne nr 2 w Eodzi ul. Marysiliska 100,91-851 E b d i
Szkola Podstawowa nr 70 im. Stanislawa Wyspianskiego
ul. Rewolucji 1905 r. 22,90-207 E 6 d i
Szkola Podstawowa nr 143 ul. K u h i c k a 12,93-459 E6dk
Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddzialami Integracyjnymi
ul. Jana 6,91-350 E6dz,
Przedszkole Miejskie nr 160 ul. Marysiliska 100 a, 91-850 t o d i
Przedszkole Miejskie nr 230 ul. Przylesie 22,92-601 E o d i
# .

i e
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~ 3 9. Zespol Szkol Ponadgimnazjalhych 1215 im. Stefana Kopcinskiego
ul. Kopcinskiego 5/11,90-242 E6di
40 11.1-L'iceumOgolnoksztalcqce im. Tadeusza KoSciuszki
ul. Heiwyka Sienkiewicza 46,90-009 E6dk
. ,
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3.4; 0cenad.i , opis polityki (zasad) rachtrnkowoSci obozuiazujqcych w badanej
. .. .
Jednostce
..
. ,.:,
.

:
.a;

a

.

,

0cena.prawidlowosci stosowanego systemu rachunkowosci

,

1. Zakladowy Plan Kont dla Urzedu Miasta Eodzi zostal ustaloi~y
Zarzqdzeniem nr 2316/VIII/15 Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 18
listopada 2015 r. i zmieniony ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r.
Zarzqdzeniem nr 4893/VII/16 Prezydei~ta Miasta Eodzi z dnia 28
listopada 2016 r. Zarzqdzenie dotyczy:
Wydzialu KsiegowoSci w Departamencie Finansow Publicznych
UME,
Wydzialu Finansowego w Departamencie Finans6w Publicznycl~
UME (zbiorczy),
Biura Egzekucji Administracyji~ej i Windykacji w Departamencie
Finansow Pu blicznych
Wydzialu Budietu w Departarnencie Fii1ans6w Publicznych UME,
Wydzialu Budynkow i Lokali w Departainencie Gospodarowania
Majqtkiem - Administracje NieruchomoSciami, "
Biura
Gospodarki
Mieszkaniowej
'w
Departamencie
Gospodarowania Majqtkiem UME (a obecnie w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia),
Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych UME.

q

2. Wprowadzony ww. zarzqdzeniem Zakladowy Plan Kont oraz ,,Zasady
rachunkowoSci obowiqzujqce w Urzqdzie Miasta Eodzi", wprowadzone
Zarzqdzeniem Nr 866/VII/15 Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 20.04.2015r.
w roku 2016 skladaly sie na ,,polityke rachunko~~oSci"
Urzedu Miasta
Eodzi.
OkreSla ona:
akty prawne, na podstawie kt6rych prowadzona
rachunkowoSC.jednostki,
zasady rachunkowoSci,
metody wyceny wybranych aktyw6w i pasyw6w,

I.

.

.
!. . ,

..

,

I-

:,

jest

.

wykaz i zasady prowadzenia ksiqg rachunkowych,
opis systemu przetwarzania danycl~- modul F-K,
opis systeinu przetwarzania danycl~- modul Budiet,
opis systemu ochrony danycl~.
-.----
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. 3; RachunkowoSC. w Urzedzie MiAsia Eodzi prowadzona jest przy uzyciu

komputer6w. Zgodi~ie z Uchwalq Nr LXXII/ 701197 Rady Miejskiej
. w Eodzi z dnia 19.11.1997 r. w sprawie realizacji ,Zintegrowanego
.
Systemu Iilforinatycznego ,,Magistrat 2000" zostal wdrozony dla
, . + . ,. . prowadzenia ewidei~cjiksiegowej Podsystem Fii~ansowo- Budzetowy, a
..
'w nim modul Finansowo - Ksiegowy F-K i modul Budzet, stanowiqce
czeSci tego systemu.
, .
;I! : .,..Moduly F-K i Budzet sq programami k~~zystajqcymi
z systemu
. : ' : zarzqdzania relacyjnq bazq danycl~ ORACLE, zainstalowanego na
serwerze IBM H50 z systemem operacyjnym AIX 4.33. ;Aplikacje klienckie
, .
(moduly) napisane sq w Srodowisku Oracle Developer 6.
. .
W miare wystepujqcych potrzeb - dla ,celow kontrolnych do
~.sprawozdawczoSci budzetowej - ewidencja ksiegowa prowadzona
w Zintegrowanyin Systeinie Informatycznym ,,Magistrat 2000"
. uzupelniania jest ewidencjq analityczi~q prowadzonq poza systemem
komputerowym.
4. Nie stwierdzono niezgodnoSci zapisow operacji gospodarczych
. . w dzienniku i na kontach ksiegi glownej z ustaleniami art. 14 i 15 ustawy
o racl~unkowoSci.
5. .Konta ksiqg pomocniczych, sluzqce uszczeg6lowieniu i uzupelnieniu
zapis6w kont ksiegi glbwnej, prowadzone byly wedlug zasad
. . okreSlonyc11 w zakladowym planie kont i sq zgodne z art. 17 ust. 2
ustawy o racl~unkowosci.
6; ;,PrawidlowoSC. otwarcia ksiqg racl~unkowych oraz kompletnoSC
- i poprawnoSC. dokonanych zapis6w, a takze ich powiqzania
z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym nie budzq zastrzezen.
7. Narastajqce od poczqtku roku obroty zestawienia obrot6w i sald sq
zgodne z narastajqcymi od poczqtku roku obrotami dziennika.
8. W trakcie badania prawidlowoici udokumei~towania operacji
gospodarczych stwierdzono, ze dowody ksiegowe spelniajq wymogi
okreSlone w art. 21-23 ustawy o rachunkowoSci.
9. Ksiegi racl~unkoweprowadzone byly zgodnie z wymogami okreSlonymi
w art. 24-25 ustawy o rachunkowoSci.
10. Dokuinentacja przyjetych zasad rachunkowoSci, ksiegi rachunkowe,
o kt6rycl1 mowa w art. 10 i 13 ustawjr o rachunkowoSci oraz dowody
ksiegowe, dokumenty in~~entaryzacyjnei sprawozdania finansowe
przechowywane sq w sposob naleiyty i cl~ronione przed
niedozwolonymi zmianami, nieupowaznionym rozpowszeclmianiem,
- .
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Otwarcia ksiqg dokonano w spos6b prawidlowy, z zacl~owaniemzasady
ciqgloSci bilansowej.
,

.
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12. Eqczi~esprawozdanie finansowe za rok 2016 sklada sie z lqcznego
sprawozdania finansowego samorzqdowycl~ jednostek budzetowych
i samorzqdowego zakladu budzetowego.

,

.

13. Sprawozdai~ie finansowG za
2016 r.
zawiera
wylqczenia.
,iPoli6wnywalnoSC sprawozdan finansowycl~za lata 2015 i 2016 zostala
zachowana, a pozioin i wysokoSC wylqczen sq nastqpujqce:
Suma bilai~sowaza 2016 rok:
,
,",
. . a . przed wylqczeniami
8 713 303 757,77 zl
. ::-...e. .wylqczei~ia(0,1.6%)
(-) 13 546 658,50 zl
-. - - I '
:-.po wylqczeniach
8 699 757 099,27 zl
3

,

i

Wynik finansowy
przed wylqczeniaini
:a
wylqczenia (1,69%)
0
po w)7lqczeniach

612 647 629,68 zl
(-) 10 353 816,57 zl
602 293 813,ll zl

Ocena prawidlowoSci wyceny aktywow oraz pasywow

3.5.

Wyceny aktywow i pasyw6w dokonano zgodnie z postanowieniami art. 28
ustawy o rachunkowosci oraz zgodnie z postanowieniami Rozporzqdzenia
Miiustra Finansow z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowoSci oraz planow kont dla budietu panstwa, budiet6w jednostek
samorzqdu terytorialnego, jednostek budietowycl~, samorzqdowych
budietowych,
pafistwowycl~ funduszy celowych oraz
zakladow
.,panstwowych jednostek budietowycl~majqcych siedzibq poza grai~icami
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 289 z poin. zm.).

'

3.6. .' . KonzpletnoSC i prawidlowoSC ujecia skladnikow aktywow i pasywow

Poszczeg6lne skladniki aktywow i pasyw6w wynikajq z ewidencji ksiegowej.
Wykazane wartoSci w sprawozdaniu finansowym sq 'wzajemnie ze sobq
-5p6jne i wykazane zostaly w spos6b wystarczajqcy ~7 istotnych aspektach.
Do sporzqdzenia lqcznej sprawozdawczoSci w Urzedzie Miasta
i . w e samorzqdowych jednostkach oraz samorzqdowym zakladzie
budzetowym wykorzpstywanp jest arkusz kalkulacyjny programu Microsoft
Office firmy Microsoft.

Organizacja i dzialalzie systenzu lcontroli wezonetrznej rachunkowoSci

3.7.

3.7.1 Kontrola funkcjonalna zostala unormowaiIa w opracowanych procedurach
w formie:
a * :,,Instrukcji obiegu dokuinent6w w zakresie rac11uiikowoSci dla Urzedu
Miasta Eodzi wpro~~adzonej
do stosowania Zarzqdzeniem Nr 1027/ W/14
- Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 6 lutego 2014 r. i zmienionej Zarzqdzeniem
bN~l032/W/14 Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 13 lutego 2014 r.

I
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Zarzqdzenia Nr 102/VII/14 Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 17 grudnia
2014 . r. w sprawie wprowadzenia regulamii~u kontroli, zmienionego
. Zarzqdzeniein Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Eodzi z dnia 20 maja
2015 r.
. . ... . ,
3.7.2. Zasady. organizacji kontroli zarzqdczej zostaly unormowane w Zarzqdzeniu Nr . 5601/V/10 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 listopada?2010 r. w sprawie
zasad organizacji kontroli zarzqdczej ~7 Urzydzie Miasta Eodzi i miejskich
jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji.
3.7.3. Podstawe ewidencji dokonywanych operacji gospodarczycl~ w ksiegach
rachunkowych
Urzedu,
sainorzqdowych
jednostek
budietowych
. i samorzqdowego zakladu budietowego stanowiq dowody ksiegowe. Dowody
ksiegowe posiadajq Slad kontroli zgodnosci z zam6wieniem, oraz realizacji
dostawy lub uslugi, posiadajq adnotacje, i i inieszczq sie w planie finansowym
Urzedu i jej jednostek oraz zatwierdzone sq przez osoby upowainione przez
kierownika jednostki. Dowody te posiadajq wskazanie iniesiqca oraz spos6b
ujecia dowodu w ksiegacl~ rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby
odpowiedzialnej za te wskazania, w formie zbiorczego zestawienia zgodnie
z art. 21 ust. 1a ustawy o rachunkowoSci.
Stosowany system kontroli funkcjonalnej zapewnia Urzedowi Miasta i w jej
jednostkach organizacyjnych kompletne udokumentowanie i ujecie
dokumentacji w przedmiocie:
rzeczowych i finansowych przychod6w i rozchodow material6w, dostaw
i uslug oraz majqtku trwalego,
poniesionych kosztow i oplat oraz dokonywai~ychwydatk6w wraz z ich
kompletnym rozliczeniem nie wylqczajqc rozliczen z budietami,
przebiegu dokonywanycl~rozliczen pienieinych i stan6w rozrachunk6w1
stanu majqtkowego i wyniku finansowego brutto i netto,
~7ykonanychdochod6w i wydatk6w objetycl~budketem.
,

A. Bilans z wykonania budietu Miasta Eodzi za 2016 rok
1.

Informacje ogolne o badanym bilansie z wykonania budietu Miasta Lodzi

1.1.

Badaniem objeto roczny bilans z wykonania budietu sporzqdzony na dzien
31.12.2016 r. obejmujqcy wyniki dzialalnoSci za okres od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.

1.2.

. Bilans z wykonania

budietu Miasta Eodzi sporzqdzony na dzien
31 grudnia 2016 r. po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka sie
sumq
313 614 672,96 zl.
i wykazuje wynik z wykonania budietu
(+) 68 062 563,03 zl.
(i~adwyike)
w wysokoSci
'

.

1.3. ..Badana jednostka udostepnila iqdane przez badajqcych dane, a takze wglqd do

wszelkiej dokumentacji i urzqdzefi ksiegowy ch. Udzielila iqdanych informacji,
wyjasniefi i oswiadczen.

-

......
!..

-

-R

. + .

~ O R ' I ' -.

. !. . *ihntlrrrlirr I q c z r ~ g o.spm~~ozrl(rnic~/i~?(~~r.~owugu
~insicrtutlzi zcr 2016 r..

*

1

1.4.

Bilans z: wykonai~iabudietu za rok poprzedzajgcy badanie, to jest za 2015 r.
zostal zatwierdzony przez Radq Miejskg w Eodzi w dniu 15.06.2016 r. Uchwala nr XXXI/ 787/ 16.

1.5.

Sprawozdai~iefinansowe z wykonania budietu Miasta Lodzi za 2016 r. zostalo
zloione do Regionali~ejIzby Obrachunkowej.
.
.

1.6.

Badanie .bilai~su z wykonania budzetu Miasta. iEodzi zaplai~owaliSmy
i przeprowadziliSiny w taki spos6b, aby uzyskat. racjonalng pewnose,
pozwalajgcg iIa wyraienie opinii o tym sprawozdaniu. W szczeg6lnoSci
badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanycl~przez Urzgd
i jej jednostki orgaiuzacyjne zasad (polityki) rachunkowoSci, sprawdzenie
- w przewazajgcej inierze w spos6b wyrywkowy -. dowod6w i zapis6w
ksiegowycl~,z kt6rycl1 wyi~ikajgliczby i informacje zawarte MI bilansie, jak
i caloSciowg ocene sprawozdania z wykonai~iabudzetu Miasta Eodzi za 2016
rok.

1.7.

Badanie wlasciwe tego sprawozdania przepro.wadzono w dniach od
10.04.2017 r. do 02.05.2017 r. w siedzibie Urzedu Miasta Eodzi w Eodzi
w Wydziale Budietu, ul. Sienkiewicza 5, w normalnych godzinach pracy oraz
w siedzibie podmiotu badajgcego. W badaniu wystgpily przerwy.

- .
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Dzial I.
OMOWIENIE
NAJISTOTNIEJSZYCH
POZYCJI
I OCENA BILANSU Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA EODZI
SPORZqDZONEGO NA DZIEN 31 GRUDNIA 2016R.
Bilans sporzgdzono w terininie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przekazano
do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Bilans sporzgdzono zgodi~ie z zalgcznikiem iIr 9 do Rozporzgdzenia Ministra
Finans6w. z 05 lipca 2010 roku MI sprawie szczegolow~lcl~
zasad rachunkowoSci oraz
planu kont, dla budietu panstwa, budiet6w jedi~ostek samorzgdu terytorialnego,
jednostek .budzetowych, samorzgdowycl~ zaklad6~1budzeto~lych, panstwowych
funduszy celowych oraz panstwo~7ychjednostek budzeto~7ychmajgcych siedzibg
poza granicami Rzecz~lpospolitejPolskiej.
Bilans z wykonania budzetu Miasta Eodzi sporzgdzoi~yna dziefi 31 grudnia 2016 r.
zamykajgcy siq po stronie akt)l~lowi pasyw6w sumg 313 614 672,96 ZI obejmuje:

W AKTYWACH:
279 396 685,42 zI.
270 823 246,94 zl.
8 573 438,48 zl.

Srodki pienisine
Srodki pienieine budietu
Pozostale Srodki pienieine

L

'
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Naleznosci i rozliczenia
NaleinoSci finansowe
NaleinoSci od budietow
Pozostale naleinosci i rozliczenia

34 217 987,54 zl.
5 332 951,52 zl.
, . 28,746 749,46 zl.
138 286,56 zl.

..
.

..

. . 0,OO 21.
313 614 672,96 zl.

Inne aktywa
Suma aktywow

.

srodki pieniqine stanowiq 89,1%sumy bilansowej.
W grupie ,,srodki pienifzne" ujqto srodki pieniqine budietu, po,zostale Srodki
i Srodki na niewygasajqce wydatki, w tyin:
- rachunek bieiqcy Miasta w PLN w wysokosci
225 793 546,43 zl.
- rachunki bieiqce iniasta w walucie
. 8 702 429,74 zl.
stan Srodk6w pieniqinych na racl~unkacl~
projekt6w
6 316 180,05 zl.
stan Srodk6w pieniqinych na rachunku wydatk6w
niewygasajqcych
38 494 652,43 zl.
inne Srodk6w pieniqine
89 876,77 zl.
Ogolem Srodki pienieine
279 396 685,42 zl.
Wart056 Srodk6w pieniqinych na rachunkach bankowych zostala potwierdzona przez
bank, w ktorym Miasto posiada swoje rachunki bankowe.
Pozycja poprawna.
NaleinoSci i rozliczenia
Stanowiq 10,91%sumy bilansowej i obejmujq:
naleinoSci finansowe z tytulu udzielonych poiyczek
- naleinoSci od budiet6w
pozostale naleinogci i rozliczenia

34 217 987,54 zl.

.
1

5 332 951,52 zl.
28 746 749,46 zl.
138 286,56 zl.

'

Pozycja poprawna.
Dane zawarte w aktywach sq zgodne z zapisami ksifgowymi i nie budzq zastrzezen.
W PASYWACH:

Pasywa bilansu z wykoi~aniabudietu obejmujq zobowiqzania, aktywa netto budietu
i inne pasywa.
Pasywa bilai~suksztaltowaly siq nastqpujqco:
2 754 494 310,07 zl.
2 745 920 871,59 zl.
181 031 561,19 zl.
2 564 889 310,40 zl.
2 616 416,26 zl.

Zobowiqzania
Zobowiqzania finansowe
e
krotkoterminowe ( do 12 m-cy )
a
dlugoterminowe (powyiej 12 m-cy)
Zobowiqzania wobec budietow

F

---

'

a

..
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-.--
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5 957 022,22 zl.

Pozostale zobowiqzania

.

. ,

.. ,

Aktywa netto budietu
Wynik wykonania budietu
Nadwyika budzetu (+)
Niewykonane wydatki (-)

"(-) 2 488 998 908,ll 21.
68 062 563,03 zl.
. .- 106 554 890,03 zl.
I. .
(-) 38 492 327,OO 21.

,

i+

Wynik na operacjacl~niekasowych (+,-)
Rezerwa na niewygasajqce wydatki
Srodki z prywatyzacji
Skumulowany wyi~ikbudzetu (+,-)

1

'

(-) 3 790 387,67 zl.
38 492 327,OO zl.
75 000,OO zl.
(-) 2 591 838 410,47 zi.

I

Inne pasywa

48 119 271,OO 21.

Suma pasywow

313 614 672,96 21.

W pozycji ,,zobowiqzaniaU dane wynikajqce z bilansu' sq zgodne z zapisami
ksiqgowymi. Stanowiq krodlo finansowania aktyw6w Miasta oraz skumulowanego
.
i~iedoboruna zasobach budzetu.
I

Na zobowiqzania finansowe organu w lqcznej kwocie 2 745 920 871.59 21 skladajq siq:
- kredyty zaciqgniqte na ryidsu krajowym
. ,
968 301 568,OO zl.
. .
- kredyty zaciqgniqte na rynku zagranicznym
919 814 972,44 zl.
- pozyczki z WFOS~GW
15 709 902,15 zl.
- obligacje komunalne
842 094 429,OO zl.
Zobowiqzania finansowe zostaly wykazane w kwocie wymaganej zaplaty
i prawidlowo wykazane jako zobowiqzania d l ~ ~ o t e r m i n o w'ie krotkoterminowe.
Pozycja prawidlowa.
W celu ustalenia wartoSci bilansowej aktywow netto budietu w kwocie
(-) 2 488 998 908,11z1, wziqto pod uwagq salda pozycji:
- wynik wykonania budietu (+,- )
68 062 563,03 zl.
- wynik na operacjach niekasowych (+, -)
(-) 3 790 387,67 zl.
- rezerwq na wydatki niewygasajqce
38 492 327,OO zl.
- Srodki z prywatyzacji
75 000,OO zl.
- skuimulo~ranywynik budzetu(+, -)
(-) 2 591 838 410,47 zl.
Pozycja poprawna.
Na pozycjq ,;inne pasywa" w kwocie 48 119 271,OO 21 skladajq siq rozliczenia:
- z tytulu subwencji oSwiatowej gminnej i powiatowej na 2017 rok 45 619 271,OO zl.
- z tytulu otrzymanej dotacji na 2017 rok
2 500 000,OO zl.
Pozycja poprawna.
Bilans z w)~konaniabudietu zostal sporzqdzony p o p r a ~ ~ nna
i e podstawie zestawienia
obrotow i sald i'jest bilansem jednostkowym organu, tj. Miasta Eodzi.

L
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Dane zawarte w tym bilansie wykazujq saldac kont bilansowych na dzien 31.12.2016 r.,
a kazda pozycja aktyw6w ina swe ir6dlo pochodzenia w pasywach bilansu.
Bilans jest oyracowany zgodnie z obowiqzujqcym wzorem bilansu okreSlonym
Rozporz;jdzeniein Ministra Finansow, zachowuje odpowiedniq szczegolowoSC oraz
zawiera dane porownawcze na poczqtek okresu.
Bilans .z wykonania budietu Miasta todzi za 2016 r. w sposob jasny i zrozumialy
yrzedstawia stan budzetu Miasta na dzien 31.12.2016 r.

Dzial 11. SPRAWOZDANIA BUDZETOWE Z WYKONANIA
BUDZETU MIASTA EODZI ZA 2016 ROK
W celu przedstawienia i oceny sytuacji budzetowej Miasta za 2016 rok przedstawiono
ponizej uzupelniajqce sprawozdania budzetowe z wykonania budietu Miasta todzi.
1. Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodow budietowych za okres
od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 201 6 r. o bejmuje:
- plan dochodow (po zmianach)
- dochody wykonane

3 887 288 150,34 zl.
3 908 457 010,44 zl.

Sprawozdanie Rb-27s zostalo sporzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Finans6w z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (tekst
jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1015).
Sprawozdanie to obejmuje dochody budzetowe samorzqdowych jednostek
budzetowych Miasta todzi. Podstawe sporzqdzenia tego sprawozdania stanowily
sprawozdania jednostkowe samorzqdowych jednostek budzetowych, scalone
w systemie komputerowym.
2. Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkow budietowych za okres
od poczqtku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. obejmuje:
- plan wydatkow (po zmianach)

- zaangazowanie
- wydatki wykonane
- zobowiqzania iIa dzien bilansow~l

- w tym wymagalne

4 041 603 727,34 zl.
3 840 394 447,41 zl.
3 840 394 447,41 zl.
214 827 961,19 zl.
52,OO zl.

Przedlozone do badania sprawozdanie budietowe z wykonania planu wydatk6w
zostalo sporzqdzone zgodnie z wymogami okresloi~ymiw rozporzqdzeniu Ministra
Finansow w sprawie sprawozdawczosci budzetowej.
Sprawozdai~ie to obejmuje wydatki budzetowe sainorzqdowych jednostek
budzetowych Miasta todzi. Podstawe sporzqdzei~iatego sprawozdania stanowily
spra~rozdania jednostkowe samorzqdotvych jednostek budzeto~rych, scalone
w systemie komputerowym.

3. Rb-NDS - Kwavtalne spvawozdanie o nadzoyice/deficycie za okves od poczqtkti voku
do dnia 31 gvudnia 2016 Y. wykazujqce nadwyikp w wysokosci
68 062 563,03 22.
- dochody wykonane
- wydatki wykonane
- wynik z wykonania budietu

3 908 457 010,44 zl.
3 840 394 447,41 21.
(+) 68 062 563,03 zl.

Sporzqdzone sprawozdanie wykazuje zgod11oSC z ksiqgaimi racl~unkowymiUrzqdu
Miasta Eodzi.
Docl~odyi wydatki wykonane za rok 2016 sq zgodne z dallymi zawartyini w rocznym
sprawozdaniu Rb-27s i Rb-28s.
Wskainiki charaktervzuirjce wvkonanie budietu Miasta Eodzi za rok 2016
Budiet Miasta Eodzi na 2016 r. zostal uchwalony przez Radq Miasta w dniu 30
grudnia 2015 roku.
W 2016 r. dokonywano zmian na podstawie uchwal Rady Miejskiej
i Zarzqdzen Prezydenta Miasta w zakresach pozostajqcych w kompetencji tych
organow.

W 2016 r. w ramach budietu realizowane byly zadania wlasne, zadania zlecone
z zakresu administracji rzqdowej, zadania przyjqte do wykonania na podstawie
zawartych porozumien z orgallami administracji rzqdowej i z jednostkami samorzqdu
terytorialnego.
Na dzien 31.12.2016 r. budiet zamknql siq dodatnim wynikiem czyli nadwyikq
(+) 68 062 563,03 zl.
budietu w wysokosci

Realizacja budietu Miasta Eodzi za 2016

- 1 ooc COG

Y.

(w tys. zL)

-

-

R.4 PORT

"

i hrrrlrrrrirr lqczrrqo .sprrr~~~o~rlrrni~r
/irrn/~sorclegoIlIirr.sr(r torlzi za 20 16 r.

Dochodv
(w tys. 21.)
Plan
Wykonanie
Wydatki
Plan
Wykonanie
Deficvt / nadwyika
Plan
Wykonanie

W zakresie dochodow
Dochody og6lein budietu Miasta Eodzi za 2016 zostaly zrealizowane w stoyniu
odpowiadajqcyn~100,5% planu po zmianach. Zrealizowane docl~odybyly nominalnie
wyisze o 21 169 tys. zl od planowanycl~.Dochody zrealizowane w 2016 roku byly
nominalnie wyisze o 67 054. tys. zl od dochod6w zrealizowanych w roku 2015.

Doctlody wykonane Miasta Eodzi w latach 2012- 2016 (w tys. 21.)
4 500 000 1

Dochody

I

Dochody bieiqce

I

I

Dochody majqtkowe
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Podstawowym Prodlem zasilania budietu byly, podobnie jak w latach poprzednich,
dotacje i inne Srodki z budzetu panstwa, z budzetu jednostek samorzadu
terytoriali~ego i z funduszy celowych, wplywy z tytulu udzial6w w podatkach
dochodowych, subwei~cjez budietu panstwa, iime fui-tdusze pomocowe z UE, inne
trodla zagraniczne, a takie wplywy z dochodow uzyskiwanych przez jednostki
organizacyjne miasta.
W zakresie wydatkow
Wskainik.realizacji wydatk6w ogolem za 2016 r. w stosuilku do planu wyni6sl95,0%.
Nomii~alniewykonanie wydatk6w og6lem w 2016 r. jest niisze o 157 058 tys. zl
w stosunku do roku 2015.
W y d a t k i wykorzane Miasta w latach 2012 - 2016 tw tys. zL)
4 500 000

1

Wydatki

I

Wydatki bieiace

]

Wydatki majatkowe

Wynik wvkonania budietu
Planowany na rok 2016 deficyt, po zmiai~achna dzien 31.12.2016 r. zostal okreSlony
w kwocie 154 315 577 zl. Zrealizowane w trakcie roku budzetowego dochody
. i . wydatki ogolem uksztaltowaly nadwyzke wykonania budietu w wysokoSci
68 062 563,03 zl.

I
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bDeficyt/Naclwyilia budietu Miasta u! iilkeli 2012 - 2016 ( w tys. 21.)

Dochody

(

3030272

Wydatki

1

3322 648

/

3574 740

(

3396 634

1

3841403

1

3908 457

]

3807 250

1

3837 983

1

3997452

1

3840 394

1

Zadluzenie Miasta Lodzi
w tvs. zl.

I - Stan zadluienia
1
I - Wskainik zadluzenia' I

Stan na dzien

Stan na dzien

st& na dzien

31.12.2014r.

31.12.2015r

31.12.2016r.

2 658 391 1
78,26% 1

2 859 698 1
74,44% 1

2 745 921 1
70,26% 1

W stosunku do 2015 r. nastqyil nieznaczny spadek zadluzenia o kwotq
113 777 tys. zl., kt6ry spowodowal, ze wskainik zadluzenia obnizyl siq o 4/18 pkt.
y rocentowycl~.

Ocena wykonania budzetu Miasta Lodzi za 2016r.
Planowany na rok 2016 deficyt po zmianach na dzieli 31.12.2016 roku zostal
okre5lony w kwocie 154 315 577,OO zl. Zrealizowane w trakcie roku budzetowego
dochody. i wydatki ogolem uksztaltowaly nadwyzk~budzetu w wysokoSci
68 062 563,03 zl.

I

t

,

I

Obliczony MI sposob opisany w art. 170 ust. 1 ustawy o finansac11publicznych z 30 czerwca 2005 r., kto1.y stracit
lnoc z dniem 3 1.12.20 13 r.

Wskaknik lqcznej kwoty splaty z i i b ~ i i ~ i a loi ,kt6rych mowa w art. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych do dochodow og6lem1 bez uwzglqdnienia
ustawowycl~ wylqczen przypadajqcych na 2016 rok wyni6sl 4,25% i w
porownaniu do roku 2015 ulegl nieznacznemu obniieniu o 0,46 pkt.
procentowego.
,Dopuszczalna wart056 w s k a i ~ ~ i kobslugi
a
zadiuienia zgodnie z ustawq na rok
2016 wynosi 11,61%.
Poaiom nadwyzki operacyjnej w stosunku do zrealizowanych dochod6w ulegl
obniieniu i wynosi za rok 2016 8,00%, podczas gdy za rok ubiegly wynosil8,80%
(spadek o 0,80 pkt procentowego).
W roku budietowym 2016 wykonane wydatki bieiqce (3 206 556 tys. zl) byly
niisze nii wykonane dochody bieiqce powiskszone o nadwyiks budietowq
z lat ubieglych i wolne srodki, tym samym wykonanie budietu spelnia
dyspozycjs art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1

B. Poz:ostale czgs'ci tqcznego spvawozdania finansowego Miasta E odzi
DZIAE I. INFORMACJE OGOLNE 0 LACZNYM SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM
MIASTA
EODZI
SPORZqDZONYM
DLA
SAMORZqDOWYCH
JEDNOSTEK
BUDZETOWYCH
I
SAMORZqDOWEGO ZAKEADU BUDZETOWEGO
,

*,.

. I . Sprawozdanie finansowe na dzien 31.12.2016 r. obejmuje wyniki dziaialnosci
. sainorzqdowych jednostek i sainorzqdowego zakladu budietowego za okres od
.01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Sporzqdzone zostaio na prawidiowym wzorze
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w.
2. Sprawozdanie finansowe dla sainorzqdowycl~jednostek i samorzqdowego zakladu
budietowego za okres badany obejmuje:
1) tqczny bilans obejmujqcy dane wynikajqce z bilansow
samorzqdowych jednostek i samorzqdowego zakladu
budietowego sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2016 r.,
8 699 757 099,27 zl.
kt6ry po stronie aktyw6w i pasywow zamyka siq suinq
2) Eqczny rachunek zyskow i strat - wariant por6wnawczy
za rok obrotowy 2016 wykazujqcy zysk netto w kwocie
.
;

. ..

602 293 813,ll zl.

,.3)Eqczne zestawienie zmiail w funduszu sai~~orzqdowych
jednostek i samorzqdowego zakladu budzetowego
wykazujqce wart056 Funduszu:
- na dzien 31.12.2016 r.
7 960 096 587,12 zl.
324 683 77439 zl.
- i jego wzrost o
"

-

1 '

Wart066 funduszu na dzieli 31.12.2016 r. obejmuje:
- Fundusz jednostki
- Wynik finansowy netto
- Nadwyike Srodkow obrotowych

7 357 991 650,58 zl.
602 293 813,ll zl.
(-) 188 876,57 21.
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Razem fundusz w iestawieniu zi+i.i&.fh%iuszu
.-.Fundusz miei~ia~likwidowan~ch
jednostek
- Razem fundusz
.. ,

i

7 960 096 587,12 zl.
43 275,OO zl.
7 960 139 862,12 zl.

i

. .
, ', ,.I
...

-

3

Bilans -.lqczny dla sainorzqdowych jednostek i .;samorzqdowego zakladu
i. budzetowegoi syorzqdzono zgodi~ie.z zalqcznikiem.?.Nr5 do Rozporzqdzenia
*::'?
Miiiistra .Finansow z di~ia 05 lipca. 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
:~~.~racl~~unkowoSci
oraz plai16w kont dla budietu paijstwa; budiet6w jednostek
:sainorzqdu . terytoriali~ego,jednostek budietowycl~,. samorzqdowych . zaklad6w
.: budietowych, palistwowycl~funduszy celowycl~oraz, pafistwowych jednostek
. .- budietowych majqcych siedzibq poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst
. . ..
. , jednolity: Dz.U. 2013, poz. 289 z p6in. zm.),

I

.

.

,

DZIAE
11.
EqCZNY
BILANS
SPORZqDZONY
DLA
SAMORZqDOwYCH
JEDNOSTEK
I
SAMORZqDOWEGO
ZAKEADU BUDZETOWEGOMIASTA EODZI - ;.
,

1: *Informacje og6lne o badanym bilansie dla samorzqdowych
i samorzqdowego zakladu budietowego Miasta Eodzi. ;,.
:.
..

_

..&.

jednostek

'

- v

t:

.

:a

.

1.1. Badaniem objqto roczny bilans dla samorzqdowych jednostek i samorzqdowego
zakladu budietowego Miasta Eodzi sporzqdzony na dzieli 31.12.2016 r.
. obejmujqcy wyniki dzialalnoSci za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
1.2. Bilans:.lqczny dla samorzqdowych jednostek i 'samorzqdowego zakladu
budietowego Miasta Eodzi sporzqdzony na dzieli 31' grudnia 2016 r. zamyka siq
8 699 757 099,27 zl.
sumq bilansowq
1.3. Badane.jednostki udostqynily iqdane przez badajqcych dane, a takie wglqd do
wszelkiej dokumentacji i urzqdzen ksiqgowych.
1.4. Badanie: bilansu lqcznego dla samorzqdowych jednostek i samorzqdowego
zakladu budietowego Miasta Eodzi zaplanowaliSmy i przeprowadziliSmy w taki
spos6b, aby uzyskaC racjonalnq pewnoSC, pozwalajqc~na wyraienie opinii o tym
sprawozdaniu.
W szczegolnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoSci zastosowan~~cl~
yrzez jednostki zasad (yolityki) rachunkowoSci, sprawdzenie w spos6b
W Y ~ Y M ~ ~ O
dowodow
M ~ ~
i zayis6w ksiqgowych, z kt6rych wynikajq liczby
i informacje zawarte w bilansie, jak i caloScio~7qocene sprawozdania lqcznego
samorzqdowych jednostek i sainorzqdowego zakladu 'budietowego Miasta
Eodzi.
,1.5.* Badania. poszczeg6lnycl1 jednostek zostaly przeprowadzone przez bieglych
..- zg0dnie.i przyjqtyin harinonogramein w okresie od 18 listopada 2016 r. do
8 maja 2017 r.
,. .

Wvbrane .wielkoSci obrazuiqce sytuacie maiqtkowq oraz dvnamike zmian bilansu
samorzq'dowych iednostek i samorzadowego zakladu budietowego Miasta Eodzi.
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AKTYWA

Aktywa trwale
WNiP
Rzeczowe aktywa trwale
NaletnoSci
dlugoterniinowe
Dlugoterniinowe aktywa
finansowe
WartoSC. mienia
zlikwidowan)~chjednostek
Aktywa obrotowe
.
Zapasy
NaleinoSci
kr6tkoterminowe
Krotkoterniinowe aktywa
finansowe
Rozliczenia
iiii~dzyokresowe
A
-K
-A .RAZEM
~

-

7 490 943 737,38
17 029 217,58
5 884 361 359,41

7 863 221 417,53
43 302 975,96
6 111 257 108,86

372 277 680,15
26 273 758,38
226 S95 749,45

5,01%,
154,3%
3,9%

90,4'%1
0,5%
70,2%

65 823 483,33

52 167 999,88

-13 655 483,45

-20,7%

0,6%

1 523 682 924,06

1656 450 057,83

132 767 133,77

8,7%

19,0%

46 753,OO
848 429 329.91
6 010 174,49

43 275,OO
836 535 681,74
6 089 183,29

-3 478,OO
-11893 648,17
79 008,80

-7,4%
-1,4'%1
1,3%

O,O%
9,6'%1
0,1%

716 773 134,03

680 443 793,29

-36 329 340,74

-5,1%

7,8 %

124 936 127,41

149 129 641,90

24 193 514,49

19,4%

1,7%

.
709
893,98
8 339 373 067,2F

873 063,26

-

- --

-

8 699 757 099,27

163 169,28
360 384 031,98
-

--

~-

-

.

23,O %
4,3'%1
-

~-

~ - ---

-

O,O%
100,0%1
~

-

PASYWA

Fundusz
Fundusz jednostki
Wynik finansowy netto
Nadwyika Srodk6w
obrotdwych
Fundusz mienia
zlikwidowanych
I jednostek
Fundusze celowe
Zobowiazania
dlugoterrninowe
Zobowiqzania
kr6tkotenninowe
Rezerwv na zobowiazania
Fundusze svecialne
1 Rozliczenia

I

7 635 459 565,53
6 650 451 637,59
985 153 527,93

7 960 139 862,72
7 357 991 650,5S
602 293 813,11

324 680 296,59
707 540 012,99
-382 859 714,82

4,3%
10,6%
-38,9%

91,5%
84,6%
6,9%

-1.92352,99

-188 876,57

3 476,42

-1,8%

O,O%

46 753,OO
18 021. 789,58

43 275,OO
22116 190,11

-3 478;OO
4 094 400,53

-7,4 %
22,7%

O,O%
0,3%

21 237 142,81

1

564 579 190,OO
1445 684.27
48 130 563.41

I

1
1

i
1
I

18 154 071,56

1

598 254 684,SO
1 902 939.21
46 011 178.56

1
1

1
I

-3 083 071,25
33 675 494,80
457 255.00
-2 119 384.85

1
1
1
1

I

-14,5%

1

6,0%
31.6%
-4.4%

1
1

0,2 %

1

6,9%.
0.0%
0.5%

I

Ai~alizujqc wybrane wielkosci i dyilainikq ziniai~ bilansu w roku 2016, nalezy
podkre5liC wzrost majqtku trwalego Miasta Eodzi w odniesieniu do stanu
bilansowego roku poyrzedniego. Przyrost tego majqtku, wyraza sic kwotq
372 277 680,15 21, co stanowi wzrost o 5,0% w stosunku do stanu na dzien
31.12.2015 r.
Stall iilwestycji dlugoteri~~inowych
MI aktywa finailsowe (udzialy w Sp6lkach) wzr6sl
o kwotq 132 767 133,77 zl, co stanowi wzrost o 8,7%w stosunku do stailu na koniec
roku ubieglego.

r

..

Biuro Bieghlch Re~vide,lld~cEKO - B / L A N S " S ~ ;
~ 0.0.
I ~ ~Nr q - i d 6d

22

-a>.* ..,* :,. .
.. -Przyrosla :takie wartoSC krbtkoterhlin~w~ch
aktyw6w finansowych (gl6wnie
.*.

.

*,.Srodk6wpieniqinycl~).Saldo yozycji. wzroslo o 24 193 514,49.zl1co .stanowi wzrost
. ..- > -,; 5 ,",, ... o 19,4%.
.:;t..-Z11acz;jcy:spadek. ~zanotowaly naleinosci, kt6rycl1 wartoSt zmniejszyla siq
..o - 49 984 824;19 zl, w tym: naleinosci krdtkoterminowe zmniejszyly siq
.~:o 36 329340,74 zl; tj. o 5,1%, podczas gdy naleinoSci dlugoterminowe
. . .
zmniejszyly siq
o 13 655 483,45, tj. 20,7%.
1
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.':W. pasywach bilansu wystqpily w 2016 roku korzystne ?miany wyraiajqce siq
wzrostein wlasnych kr6del fii~ansowai~ia,
o czym stanowi wzrost' funduszu jednostki
.o . kwotq 707 540 012,99 zl oraz stanu funduszu 0 - kwotq 324 680 296,59 zl,
w odniesieniu do stanu roku poprzedniego. Stan funduszu jednostki Miasta na dziefi
31.12.2016 roku wyraia siq kwotq 7357991 650,58zl, a lqczny stan funduszu
.wlasnego samorzqdowych jednostek i samorzqdowego zakladu budietowego Miasta
Lodzi .na koniec 2016 roku z uwzglqdnieniem osiqgniqtego,~zyskuza rok bietqcy,
ibliiyl siq do 8 miliard6w zlotych i wyraia siq kwoti) 7 960 139.862,12zl.
a

!;

Zwiqkszyly , sic zobowiqzania krdtkoterminowe saktorzgdowych jednostek
i samorzqdowego zakladu budietowego Miasta Eodzi w roku bieiqcym o kwotq
33 675 494,80 zl, co stanowi wzrost stanu zobowiqzan o 6,0% w stosunku do stanu na
dzien 31.12.2015 roku.
..- .
Ornowienie istotnvch pozycii bilansu

I
1.

1.1.

AICTYWA BILANSU
..

(Ocena rzetelnoici i poprawnoici aktyzuow wykazanych w bilansie
Stan i struktura akty.wozu,

WartoSC inajqtku ogblem wzrosla z 8 339 373,l tys. zl do 8 699 757,l tys. zl, co
powoduje jego wzrost o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego. Aktywa trwale
ulegly zwiqkszeniu, o kwotq 372 277,7 tys. zl, co stanowi wzrost aktyw6w trwalych
o 5,0%. Obejmuje to gl6wnie ,,~rodkitrwale", w ktorycl~nastqpil przyrost wartosci
netto o 20,3% w duiej mierze wynikajqcy z realizowanycl~w mieScie inwestycji.

.-

Aktywa obrotowe spadly o wart056 11893,6 tys. zl. tj. o 1,4%. Istotny spadek,
w kwocie ,36 329,3 tys. zl. odnotowai~ow pozycji ,,NaleinoSci kr6tkoterminowe".
Znaczqcy wzrost zanotowaly Srodki pieniqine, kt6re iIa koniec 2016 roku wyniosly
149 127 191,90 zl (wzrost o 24 193,l tys. zl).

1.2. Ogolny opis wynikow badania wybranyclz (istotnych) grup - pozycji aktywow
bilansu przedstawiono w g systematyki objgtej rozporzqdzeniem Ministra Finansow.
Zawarte w niniejszym Raporcie stwierdzenia wynikajq z ustalen dokonanych
zu uprzednio zuynzienionych sanzorzqdowych jednostkaclz i sanzorzqdowym zakhdzie
budietow ynz.

A. Aktywa trwale
A.I. WartoSci niematerialne i prawne

7 863 221 417,53 zl.
43 302 975,96 zl.

obejmujq gl6wnie licencje i prawa uzytkowania program6w komputerowycl~.
Wycena prawidlowa.

A.11. Rzeczowe aktywa trwale

6 111 257108,86 Z L

1.1. W wyniku odpowiedniego sprawdzenia powiqzan danych kont
analitycznych z kontami syi~tetycznymi, tabelami amortyzacyjnymi
i umorzeniowymi, oraz z dowodami Arodlowymi ruchu Srodkow
trwalych w okresie badanym, przeprowadzonych w samorzqdowycl~
jednostkach i samorzqdowym zakladzie budietowym Miasta Eodzi nie
stwierdzono uchybien MI tym zakresie, a dokoi~anawycena nie budzi
zastrzezen.
1.2. Ainortyzacja zostala odi~iesiona w koszty wg wlaSciwych stawek
z zachowaniem przyjetycl~metod (liniowej).
1.3. Inwentaryzacje Srodkow trwalycl~ przeprowadzoi~o w terminach
przewidzianych w przepisach ustawy o rachunkowoSci.
1.4. Jednostki budzetowe Miasta Eodzi dokonujq amortyzacji jednorazowo dla
Srodk6w trwalych o wartosci do 3.500 zl jednostkowej ceny nabycia lub
koszt6w wytworzenia. Pozostale srodki trwale amortyzuje siq zgodnie z
tabelq stawek amortyzacyjnych okreslonych w ustawie o podatku
dochodow)lm od osob prawnych. Wystepuje ciqgloS6 stosowania metod
amortyzacji.
1.5. Wyceny Srodk6w trwalych objetych inwei~taryzacjqdokonano zgodnie
z ewidencjq analitycznq wg wartoSci brutto. Wyceny dla Srodk6w
trwalych wprowadzonych 11a stan w okresie obrotowym dokonywano
zgodnie z cenq nabycia (kosztem wytworzenia) z uwzgledi~ieniem
podatku VAT niepodlegajqcemu odliczeniu.
1.6. Zakwalifiko~7aniaSrodk6w trwalych do odpowiedniego symbolu grupy
rodzajowej dokonywano zgodnie z K.S.T.GUS.

Wycena nie budzi zastrzezeli.

-
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,

..

.

, . . ..
s

..

!

saldo .+v analizowanym okresie uleglo istotnelnu zinniejszeniu w wyniku
rozliczenia czqSci inwestycji i przyjqciu na stan Srodk6w trwalych. Obejmuje
Srodki trwale w trakcie montaiu lub nowobudowal~ew okresie ich realizacji.
Wycena na poziomie og6lu wydatk6w ponoszonycl~na budowq, montai
i ulepzenia.

'. Najwyzsze wartoici Srodk6w trwalych w budowie wystqpujq w n / w jednostkach:
- Zarzqdzie Inwestycji Miejskich
777 722,7 tys. zl.
Zarzqdzie Drog i Transportu
Urzedzie Miasta - Wydziale KsiqgowoSci
Wycena nie budzi zastrzeieli.

41 757,l tys. zl.
58 029,7 tys. zl.

Pozycja obejmuje kwoty naleine o terminie splaty przypadajqcym w okresie
dluiszym nii rok od dnia bilansowego. Na saldo pozycji skladajq siq gl6wnie
naleinoSci zaewidencjonowane w Wydziale Finansowym.

AJV. Dlugoterrninowe aktywa finansowe
I.

Alccje i udziniy 70 spdilcncll

1 656 450 057,83 21.
1 656 450 057,83 zi.

Pozycja wystqpuje w bilansie Urzqdu Miasta - Wydziale KsiqgowoSci i obejmuje
wart056 udzial6w i akcji w innych jednostkach - sp6lkach.
Wycena prawidlowa .z zachowai~iein ostroinej wyceny uwzglqdniajqcej sytuacjq
finansowq jednostek.

B. Aktywa obrotowe

836 535 681,74 zl.

Ogolne saldo naleinoSci stanowi roinicq miqdzy wartosciq naleinoSci MI kwocie
wymaganej zaplaty yomnjejszonej o odpisy aktualizujqce, kt6rynu objqto naleznoSci
trudno Sciqgalne.
Na stan naleznoSci krotkotermii~owychskladajq siq salda naleinoSci z nastqpujqcych
tytul6w:

Pozycja ta obejinuje 11aleinoSci z tytulu dostaw i wykonanych uslug. Wycena
prawidlowa, z zachowaniem ostroinej wycenjr.

1.2.

nrileinoici od btrdietd7rl

- . L ,;

-

164 007 630,58 zi.

. Pozycja ta obejmuje naletnosci z tytulu udzialu w podatkach dochodowych
a

.

oraz ~:ozliczeliz Urzqdem Skarbowym. Pozycja wiarygodna.

\

-.,

Saldo wykazuje i~adplatqyowstalq w ostatniin okresie rozliczeniowym z tytulu
ubezyieczeii spolecznych i zdrowotnycl~.

I

Najistoti~iejsze pozycje wystepujq gl6wnie w sprawozdaniach Wydzialu
Finansowego w kwocie 73 485.9 tys. zl, Centrum Swiadczeli Socjali~ychw
kwocie 225 409.0 tys. zl oraz w Wydziale Ksiegowosci w kwocie 96 087,7 tys. zl.
Wycena prawidlowa.
1.5

Rozliczenicz z tyttiiu s'rodltdiril izri ~ilydritltibudieto7ile
i z tytuiu doclzodd7il budiet07~~yclz

18 506.07 zi.

B.111.Kr6tkoternzinowe a k t y w a finansowe

149 129 641.90 zi.

Najistoti~iejszymisaldaini skladajqcymi sie na tq pozycje bilansu sq:
1.2

~ r o d kpienieine
i
nn rnclzlrnltnclz bnnko~iych

137 267 072,42 zl.

Wycena pozycji nie budzi zastrzeieli. Salda bankowe zostaly potwierdzoi~eprzez
bank.

I1

PASYWA BILANSU

1.1.

Stan i struktura pasywow

W strukturze pasjrur6w przewaiajq fundusze, kt6rycl1 udzial w irodlacl~
finansowania nie wykazuje wiekszycl~wallan i przekracza 90%. W badanym roku
zwiqkszyly sie zobowiqzania sainorzqdowych jednostek i samorzqdowego zakladu
budietowego Miasta o kwote 30 592.4 tys. zl., co stanowi wzrost stanu zobowiqzan
o 5.2% w stosunku do stanu na dzien 31.12.2015 roku. zmiany w stanie i strukturze
pasyw6w nie budzq zastrzeieli.

Ogolny opis wynikow badania zuybranych (istotnyclz)grup - pozycji pasywow
w g systellzatylci objqtej rozporzqdzeniem Ministra Finansow.
Raporcie stwierdzenia wynikajq z tistalen dolconanych
Zawarte w ~zi~ziejszy~n
~ , l . wtrprzednio wynzienionych sanzorzqdowyclz jed~zostkaclzi sanzorzqdowyrn zakiadzie
budieto wym.
1

1.2..

.-.bilansti przedstawiono

q

A. Fundusz

7 960 139 862,12 zl.

Na fui~duszwlasny sklada siq:
A. I. F~indsiszjednostlci
.
.
A X . Wynilcfirzansowy
.,
.: ,.!:.,,;?A.IIINadzoyi ka Srodlco w ohroto w ych
(.t. :.A.V. Fundusz mienia zlikzoidowanyclz jedrzostelc

. .
.

.I:

: Zmiany

-

..

.

.

7 357 991 650,58 z€.
602 293 813,ll z€.
(-) 188 576,5 7 z€.
43 2 75,OO z 1.

.

stanu . funduszu jednostki zostaly prawidlowo zaewidei~cjoi~owane
i zaprezentowane w Zestawieniu zinian w funduszu. Pozycja prawidlowa.

.

B. Panstwowe fundusze celowe

'

22 116 190,ll zl.

Saldo pozycji obejmuje panstwowe fui~dusze celowe wykazane w bilai~sie
Powiatowego Urzqdu Pracy.

C. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania
IT

618 311 695,57 zl.

Zohowiqzania krotkoter~~zinowe

598 254 684,80 z€.

Zobowiqzania z tytuly dostaw i uslug
Zobowiqzai~iawobec budzetow
Zobowiqzania z tytulu ubezpieczen i iimych Swiadczeii
Zobowiqzania z tytulu wynagrodzefi
Pozostale zobowiqzania
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania uinow)
Rozliczenia z tytulu Srodk6w na wydatki budietowe
i z tytulu dochodow budzetowych

110 966 092,39 zl.
15 719 643,78 zl.
47 250 424,68 zl.
80 916 872,59 zl.
321 486 686,58 zl.
21 760 209,87 zl.
154 754,91 zl.

Wycena zobowiqzan i ich yrezentacja yoprawna.
,.

Sporzqdzony lqczny bilans samorzqdowych jednostek i samorzqdowego zakladu
budzetowego Miasta Eodzi na dzien 31.12.2016 rok obejmuje w sposob prawidlowy
dane wynikajqce ze sprawozdan samorzqdowych jednostek i samorzqdowego
zakladu budzetowego z dokonaniem wylqczen wzajemnych rozrachunkow.

I
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Dzial 111. E4CZNY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
SAMORZ4DOwYCH JEDNOSTEK I SAMORZ4DOWEGO
ZAKEADU BUDZETOWEGOMIASTA EODZI
Wybrane wielkogci obrazuiqce dynamikq zrnian rachunku zvskow i strat
samorzijdowych iednostek i samorzqdowego zakladu budzetowego Miasta todzi.
(W zl.)

I

PRZYROST (+)/
SPADEK (-)

Pr7 chody netto z
po$tawowej
dzia1alnoSci operacyjnej
Koszty dzialalnosci
operacyjnej

1

2 845 209 624.03

1

Zysk z dzialalnosci
podstawowej

939 532 557.29

1

Pozostaie przychody
operacyjne

3 819 900 523,96

3 784 742 181,32

386 626 036.07

1

DYNAMlKA
ZMIAN w '%I

35 158 342,64

0,9%

3064319729.18 219110105,151

1

755 580 794,78

1

1

-19,6'%1

-183 951 76251

268 534 959.26

-118 091 076.81

699 302 758,67

-360 214 447,15

Pozosta!e koszty
operacyjne
Zysk z dzia)alnosci
operacyjnej

1059 517 205,82

( Przychody finansowe

1

155 153 200.95

I

1

229 51.6878.84

Koszty finansowe
Zysk brutto
--

.

- -

II Zysk netto
~

-~

- -

1

1.8307 515.65

(

11.8%

270 469 662.1 6

1

40 952 78332

/

17.8%

602 293 813,ll

985 153 527,93

-.

~~~-~

~-

~

-

-~

~

~

~~~

. ..

-~

~

.

~~~

~

-38,9'%1

-382 859 714,82
-

(

-38,9'%,

-382 859 714,82

~~

602 293 813,ll

985 153 527,93
~

1.73460 71 6.60
I

1

-34,01%,

~

~

Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej wzrosly o 35 158,3 tys. zl., co
stanowi ich zwiekszenie o 0,9%, natomiast koszty dzialalnosci podstawowej wykazujq
wyiszq dynamike wzrostu (7,7%). Powyisza relacja spowodowala spadek zysku z
dzialalno6ci podstawowej o 183 951,8 tys. zl., tj. o 19,6%.Niekorzystne zmiany zaszly
w pozostalych przycl~odach (spadek o 118 091,l tys. zl) i pozostalycll kosztach
operacjljnj~ch(wzrost o 58 171,6 tys. 21). W dzialalnoSci finansowej dynamika wzrostu
kosztow finansowych przekroczyla dynamike przychod6w finansowych. Przychody
fillansowe zwiekszyly sie o 18 308,OO tys. zl, podczas gdy koszty wzrosly
o 40 952,8 tys. zl. W efekcie opisanych zinian wynik netto byl niiszy
stosunku do
ubieglorocznego o 382 859,7 tys. zl.
~7

1. Koszty dzialalnosci operacyjnej
-

-

W sklad kosztow dzialalnosci operacyjnej wchodzq:
wart066 sprzedanych towarow i materialow
ini~eSwiadczenia fii~ansowai~e
z budietu
pozostale obciqzania
koszty rodzajowe

3 064 319 729,18 zl.
36 410,73 zl.
501 573 790,25 zl.
28 067 999,86 zl.
2 534 641 528,34 zl.

2.

.,. ,-.----.
Koszty zu ulcladzie rodzajowyrk ,.:
Amortyzacja
Zuiycie materialow i ei~ergii
Uslugi obce
Podatki i oplaty
Wynagrodzenia
U bezpieczenia syoleczi~ei i i ~ i Swiadczei~ia
~e
Pozostale koszty rodzajowe
:-.I.

I.
11.
111.
IV.
V.
VI:::
VII.

a

268 503 655,89 zl.
221 039 838,44 zl.
796 004 212,58 zl.
zl.
5 462 109,04~
996 834 256,83 zl.
235 792 862,86 zl.
11 004 592,70 zl.

Badariiein objqto wybra'ne w yoszczeg6lnych jednostkach rodzaje kosztow.
W badai~ychmetodq wyrywkowq dowodach zrodlowych nie stwierdzono istoti~ych
nieprawidlowoSci.

Pozostale Icoszty operacyjne

3.

324 812 995,37 zl.

Na pozycje tq skladajq siv gl6wnie odpisy aktualizujqce naleinoSci, spisane
naleznoSci, koszty postqpowan sqdowycl~, koszty zastqpstw procesowych,
odszkodowan.
W badanych metodq wyrywkowq transakcjach oraz dowodach finansowych nie
ujawniono nieprawidlowoSci.

Koszty finansowe
Na zarachowane koszty skladajq siq:
- odsetki
- inne koszty

4.

170 090 758,40 zl.
100 378 903,76 zl.

W badanych metodq wyrywkowq transakcjach oraz dowodach finansowych i ~ i e
ujawniono nieprawidlowoSci.
. ,.5.

Przychody netto z podstazuowej dzialalnoici operacyjnej
3 819 900 523,96 zL
5.1. Przychody netto ze sprzedaiy produktow
31 959 448,25 zl.
(-) 91 350,72 zl.
5.2. Zmiana stanu produkt6w
5.3. Koszt wytworzenia produktow na wlasi~eyotrzeby jednostki
4 124,12 zl.
-5.4. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow
41 604,60 zl.
5.5. Dotacje iIa finansowanie dzialalnoSci podstawowej
0,OO zl.
5.6. Przycl~odyz tytulu dochodow budietowycl~
3 787 986 697,71 zl.

;

WielkoSC przychodow ogoiein yodana w pkt 5. Jest zgodna z danymi ksiqg
rachunkowych. W badanych metodq wyrywkowq dowodacl~(transakcjach) i ~ i e
stwierdzono nieprawidlowoSci.

6.

.

Pozostale przychody operacyjne w kwocie

.

*

Do yozostalych przycl~odowoyeracyji~ycl~
zarachowai~oprzychod y dotyczqce:

.!.

. - Zysku ze zbycia niefinansowych aktywow trwaiycl~

268 534 959,26 zL

11031,29 zl.

W badairych inetodq wyrywkowq transakcjach oraz dowodach finansowych nie
ujawniono nieprawid~owo~ci.
7.

Pvzychody f'
zna~zsowe
7.1. dywidendy i udzialy w zyskacli
7.2. odsetki
7.3. inne

173 460 716,60 zl.
20 943 625,13 zl.
135 547 072,66 zl.
16 970 018,81 z1.

.Wynik finansowy ustalony jest poprawnie w lqcznym rachunku zyskow i strat
sporzqdzonym w wariancie porownawczym obejmujqcym dane wszystkich
samorzqdowych jednostek i samorzqdowego zakladu budzetowego Miasta Eodzi,
z wylqczeniem wzajemnych rozliczen.

Dzial IV. EACZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
SAMORZADOWYCH
JEDNOSTEK
BUDZETOWYCH
I
SAMORZADOWEGO ZAKLADU BUDZETOWEGOMIASTA LODZI
Wvbrane wielkokci obrazuiqce dynamike zmian funduszow samorzqdowych
jednostek i samorzqdowe~ozakladu budzetoweno Miasta Eodzi.
(W zl.)
--- - -

r

-

I

1 Fundusz jednostki na BZ

1

602 293 813,11

192 352,99

188 876,57

S 1 . o d k 6obrotow)lch
~
szb
-

1 7 635 412 812,53
I

-

-

----

707 540 012,99

I

985 153 527,93

Nadwyika dochod6w jb i

I

177 467 156,07

6 650 451 637,59

I

Wynik finansowy netto

I Fundusz

I

1 6 650 451 637,59 1 7 357 991 650,58 1
I

I

ZMIAN w '%I

SPADEK (-)

I

6 472 984 481,52

Fundusi jednostki na BO

DYNAMIKA
PRZYROST (+)I

2016

2015

2,7'%1

1

1

-I

1

-38,9%

-382 859 714,82

7 960 096 %7,12

10,6'%

I

--

--

324 683 774,59

1

4,316

I

Zestawienie zmian w funduszu wlasnym wykazujqce stan funduszu w kwocie
7 960 096 587,12 zl na koniec roku 2016 i jego wzrost w roku obrotowym o kwotq
324 683 774;59 zl sporzqdzono zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finans6w
w sprawie szczegdlnych zasad rac11unkowoSci. Obrazuje 0110 w spos6b prawidlowy
dokonane Zrriiany w funduszach wlasnych w roku 2016.

L

'

-------
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Lqczne zestawienie zmian w fu11dui;zu sainorzqdowych jedi~ostek budietowycl~
i samorzqdowego zakladu budzetowego wykazuje:
:

.a

.. Fundusz jednostlti na poczqtek roku 2016

a) zwiqkszei~iafunduszu
z tytulu:
- zysk bilansowy za rok ubiegly
- zrealizowane wydatki budietowe
- Srodki na ii~westycje
- i~ieodplatnie otrzymai~eSrodki trwale i Srodki trwale
budowie oraz wartoSci niemateriali~ei prawi~e
- aktywa przejete od zlikwidowanych jednostek
- aktyura otrzyn~ai~e
w ramacl~cei~tralnegozaopatrzei~ia
- iiu~ezwiqkszenia
b) Zmniejszenia funduszu jednostki
z tytulu:
- strata za rok ubiegly
- zrealizowane dochody budzetowe
- dotacje i Srodki na inwestycje
- rozliczenie wyniku fii~ansowegoi srodkow obrotowycl~za
rok ubiegly
- aktualizacja srodkow trwalych
- wartoSC. sprzedanycl~i i~ieodplatnieprzekazai~ychSrodk6w
trwalych i srodk6w trwalych w budowie oraz wartoSci
niemateriali~ychi prawnych
- pasywa przejqte od zlikwidowanych jedi~ostek
- i i ~ i zmniejszenia
~e
c) Wynik fii~ansowynetto za rok 2016
d) Nadwyzka dochod6w jednostek budietowych
a

Fundusz na koniec roku 2016

6 650 451 637,59 zl.

8 052 282 478,63 zl.
.:

.

.

3251 959176,18zl.
3 799 704 467,92 zl.
490 421 209,02 zl.
21 464 518,27 zl.
2 315 650,79 zl.
49 756,80 zl.
486 367 699,65 zl.
7 344 742 465,64 zl.
2 266 805 648,25 zl.
3 888 771 713,31 zl.
804 381 924,lO zl.
194 649,80 zl.
0,OO zl.

273 344 289,49 zl.
1 908 007,95 zl.
109 336 232,74 zl.
602 293 813,ll zl.
188 876,57 zl.
7 960 096 587,12 zl.

Sporzqdzone zestawienie zinian w fui~duszuMiasta Eodzi obejmuje dane urynikajqce
z ksiqg rachunkourycl~ samorzqdo~~ycl~
jedi~ostek i samorzqdourego zakladu
budietowego Miasta Eodzi. Zaz~~aczyC.
i~aleiy,i e fui~dusz11a koniec roku 2016
urykazywany w lqczn)rin zestauriei~iuzmian
fui~duszusainorzqdowych jednostek
budietowycl~i samorzqdowego zakladu budzetowego Miasta Eodzi r6ini sie o kulotq
43 275,OO zl z funduszem wykazanym w lqcznym bilansie sainorzqdowych jednostek
i samorzqdowego zakladu budzetowego Miasta Eodzi. R6znicq tq stai~owiFundusz
mienia zlikwidowai~ychjednostek, kt6ry nie jest wykazywany w zestawiei~iuzinian w
funduszacl~wlasnych.
Zdarzenia po dacie bilansu
.W MieScie Lodzi oraz MI badanycl~s a n ~ o r z q d o ~ ~jedi~ostkach
ycl~
i samorzqdourym
zakladzie budzetow~7mnie wystqpily zdarzenia po dniu bilansourym, kt6re mialyby
wplyw iia ocenq sprawozdania fii~ansowegoMiasta Eodzi za 2016 rok.

:-- I';. :v.DzialcV!~+4<
;PODSUMOWANIE .WNFKOW

BADANIA

..,,.. - , W wyniku przeprowadzonego badania, oceniamy, ie:

,'

.:. ..

4

:

. !i. Ll b l . Sprawozdanie finansowe Miasta Lodzi:

.

. '. .

,.*

.

. . . . :.., . a),\przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje:istotne dla oceny sytuacji
. , maj4tk6wej i finansowej Miasta iIa dzien 31.12.2016 roku, oraz jego sytuacji
. .,, .
... .
budietowej za rok obrotowy 2016,
.
.

.

,

..

I

..-

...

,I.,

,

L

.%
-. !

"(.

Il..

'f

b) sporzqdzone :zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie
z okreSlonylni w powolanycl~wyiej aktach prawnych zasadami
,
.
rac11unkowoSci
oraz na , podstawie prawidlowo prowadzonycl~ ksiqg racl~ui~kowycl~
w sainorzqdowycl~ jednostkach i san~orzqdow~kn
- iakladzie
..
budzetowyin
Miasta Lodzi,

.

.

I

,

.-

c) jest zgodne z wplywajqcymi na treSt sprawozdania finansowego przepisami
prawa i postai~owieniainiStatutu Miasta.
.
, ..

2. Wynik wykonania budzetu Miasta Lodzi za 2016 rok wynosi
(+) 68 062 563,03 zl.

3. Zysk netto za rok obrotowy 2016 samorzqdowych jednostek i samorzqdowego
602 293 813,ll zl.
zakladu budzetowego wynosi
4. Stan funduszu samorzqdowych jednostek i samorzqdowego zakladu
budzetowego Miasta Lodzi
.
324 680 296,59 zl.
wykazuje jego zwi~kszeniew roku 2016 o kwote
I

Dzial VI.

UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy raport zawiera 32 strony kolejno ponumerowane. Kazda ze stron zostala
oznaczona parafq bieglego.
2. Integralnq czvS6 raportu stanowi sprawozdai~iefinanso~7eMiasta Lodzi.

.
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BILANS JEDNOSTKI BUDZETOWEJ LUB SAMORZI$DOWEGO ZAKLADU BUDZETOWEGO
Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Adresat

BILANS
jednostki budietowej

i samorzqdowego zakladu
budietowego

Numer identyfikacyjny REGON

31.12.2016 r.
sporzqdzony na dzien ..............................

472057632

I

I

Stan na
poczqtek roku

AKTYWA
A. Aktywa trwale

I

Regionalna lzba Obrachunkowa w todzi
...............................................................................................
WyslaC bez pisma przewodniego

I

Stan na
koniec roku

I

I

PASYWA

I

17 029 217,58

43 302 975,96

17 635 459 565,53 7 960 139 862.12

I. Fundusz jednostki

6 650 451 637,59 7 357 991 650,5t

'I' Wynik finansowy
Il.Rzeczowe a ktywa trwale 5 884 361 359,41 6 111 257 108,86

985 153 527,93 602 293 813,ll

(+,-)

1. Srodki trwale

4 314 957 928,Ol 5 190 112 204,12 1. Zysk netto (+)

3 251 959 176,18 3 222 450 168,5:

591 407 926,38 2. Strata netto (-)

-2 266 805 648,25 -2 620 156 355,4i

499 329 596,16

1.1. Grunty

B u d ~ n klokale
i,
obiekty
3 701 988 777,25 4 456 673 071,80
iniynierii Iqdowej i wodnej
Urzqdzenia
87 799 5g5,76 112 604 217,31
i maszyny
1.4. Srodki transportu
15 154 234,76
15 094 442,91

1.5. Inne Srodki trwale

10 745 515,93

14 272 753,87

111. Nadwyika Srodk6w
obrotowych (-)
IV. Odpisy z wyniku
finansowego (-)
V. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek
B. Panstwowe fundusze
celowe
C. Zobowiqzania i rezerwy
na zobowiqzania
I. Zobowiqzania
dlugoterminowe
TI. Zobowiqzania
kr6tkoterminowe

2'
trwale
1 569 403 431.40 921 144 904,74
(inwestycje)
3. Zaliczki na Srodki trwale
0,oo
0,oo
w budowie (inwestycje)
111. NaleinoSci
65 823 483,33
52 167 999,88
dlugoterminowe
IV. Dlugoterminowe
Zobowiqzania tytulu
1 523 682 924,06 1 656 450 057,83
dostaw i uslug
aktywa finansowe
2. Zobowiqzania wobec
1 . Akcje i udzialy
1 523 682 924,06 1 656 450 057,83
budzet6w
3. Zobowiqzania z tytuh
2. Inne papiery wartoSciowe

I

3. Inne dlugoterminowe

aktywa finansowe
V. WartoSC mienia
zlikwidowanych jednostek
B. Aktywa obrotowe

Stan na
koniec roku

I

17 490 943 737,38 7 863 221 417.53 A. Fundusz

I. WartoSci niematerialne
i prawne

I

Stan na
poczqtek roku

0,001
0,oo
46 753,OO

0,001 ubezpieczeh i innych

Swiadczen
4. Zobowiqzania z t y t ~ ~ l u
0,oo
wynagrodzen
43 275,OO 5' Pozostalezobowiqzania

-192 352,99

-188 876,57

0,oo

0,oc

46 753,OO

43 275,OC

18021789,58

22116190,11

587 262 017,02 618 311 695,57
21 237 142,81

18 154 071,56

564 579 190,OO 598 254 684,80
128 770 210,73 110 966 092,36
18 866 705,24

1

15 719 643,78

44 988 636,021 47 250 424,68
65 468 646,32

80 916 872,55

282 282 424,66 321 486 686,58

6. Sumy obce (depozytowe,
848 429 329,91

836 535 681,74 zabezpieczenie wykonania

um6w)
7. Rozliczenia z tytulu

I. Zapasy
. 6010174,491

6089183,291 irodk6w
budietowe
nai wydatki
z tytulu

24 053 600,37

1

148966,661

21 760 209,87

154 754,91

dochodow budzetowych
I . Materialy

2. Polprodukty i produkty
w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary

5 816 467,65
106 430,516

6 012 954,64
2 367,151 111. Rezerwy na zobowiqzar

86 332,97

16 424,30

943,31

57 437,20

D. Fundusze specjalne
1. Zakladowy Fundusz
~wiadczenSocjalnych

O www.signform.pl Sp. z o.o., producenl aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

1 445 684,21

I902 939,21

48 130 563,41

46 011 178,56

32 162 376,58

29 968 483,74

11. Nale.i,noici
ltrhtltoterminowe
1. NalehoSci z tytulu dostaw
i ushg
2. Naleinosci od budtetow

716 773 134,03

18 463 435,90

151 785 027,81
166 135,64
516 788 667,65

2. Srodki pienietne na
rachunkach bankowych
i
panstwo3. ~ r o d k pieniehe
wego funduszu celowego

118 018 111,75

137 267 072,42

6 728 439,02

10 284 886,65

172 601,83

1 566 196,06

0,OO

O,OO

2 000,OO

2 450,OO

0,oo

0,oo

709 893,98

873 063,26

8 339 373 067,29

8 699 757 099,27

6. Inne papiery wartoiciowe
7. I m e krotkoterminowe
aktywa finansowe
IV. Rozliczenia
miqclzyokreso~ve
Suma alttyrvow

50499131,75

53178172,91

50 498 464,25

52 948 177,26

667,50

229 995,65

149 129 641,90
9 036,77

5. Akcje lub udzialy

16 042 694,82

18 506,07

14 974,81

4. I m e Srodk~pienietne

15 968 186,83

497 796 086,08

5. Rozliczenia z tytulu Srodkow
3 680,59
na wydatki bu&etowe i z tytulu
dochodow budtetowych
111. Krotltoterminowc alttyrva
124 936 127,41
finan'sowe
1. ~ r o d k pienietne
i
w kasie

2. Inne fundusze

E. Rozliczenia
miqdzyolcresowe
I. Rozliczenia miqdzy164 007 630,58
oltresowe przychod6w
11. I m e rozliczenia
158 134,66
miqdzyokresowe

48 029 622,34

3. NaletnoSci z tytulu
ubezpieczen i innych Swiadczen
4. Pozostale nalehosci

680 443 793,29

Suma pasyrvhw

8 339 373 067,29 8 699 757 099,27

A. Objasnienic - wyltazane w bilansie wartoici alitywciw trwalych i obrotowych sq pomniejszone odpowiednio o umorzenie
i odpisy aktualizujqcc.

B. Informacje uzupelniajqce istotne dla occny r~etelnoicii pnejrzystoici sytuacji finansowej i majqtltowej:
217 763 806,52

1. Umorzenie wartoSci niematerialnych i prawnych

2 815 378 005,20

2. Umorzenie Srodkow trwalych

199 901 930,38

3. Umorzenie pozostalych Srodkow trwalych
4. Odpisy aktualizujqce srodki trwale

0,OO

5. Odpisy aktualizujqce Srodh trwale w budowie

0,OO

6. Odpisy aktualizujqce wartosci niematerialne i prawne

0,OO
888 888 338,39

7. Odpisy ahaalizujqce naleinoici

254 929 691,96
8. ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Odpisy aktualizujqce dhgoterminowe aktywa finansowe

...............................................................................................................................................................................................................................................................

....

0 9 MAJ 1017

..............

.............................................................................
(rok, niiesiqc, dzien)

Q W.signform.pl Sp. z o.o., producent akh/wnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

(kierownik jednostki)

Wyjasnienia do bilansu

lnformacja uzupelniajqca o wysokoSci Srodkbw na Swiadczenia pracownicze
w WPF Miasta lodzi na lata 2017-2040( w zl )
a) odprawy emerytalne i rentowe

2017 2018 2019 -

21 180 413,80
12 051 639,94
10 947 808,60
Lata nastqpne
47 040 909,50

b) nagrody jubileuszowe

2017 2018 2019 '

Lata nastqpne

15 581 809,22
14 127 369,07
14 737 424,20
-

30 1 10 457,48

c) inne

2017 2018 2019 -

7 890 328,OO
7 221 354,OO
7 227 107,OO
Lata nastepne
154 187 577,OO

RACHUNEK ZYSKOW 1 STRAT JEDNOSTKI BUDZETOWEJ
LUB SAMORZqDOWEGO ZAKEADU BUDZETOWEGO
(WARIANT POROWNAWCZY)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Rachunek zyskow i strat
jednostki
(wariant porownawczy)

MIASTO ~ O D Z

Numer identyfikacyjny REGON

Regionalna lzba
Obrachunkowa
w todzi
....................................................................
WystaC bez pisma przewodniego

sporzqdzony na dzieri...................................
31.12.2016 r.

472057632

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku bieiqcego

3 784 742 181,32

3 819 900 523,96

36 216 421,85

31 959 448,25

Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenie - wart066 dodatnia,
zrnniejszenie - wart066 ujemna)

85 052,74

-91 350,72

IIJ.

Koszt wytworzenia produkt6w na wtasne potrzeby jednostki

6 368,90

4 124,lil

IV.

Przychody netto ze sprzedaiy towar6w i materiaMw

51 034,65

41 604,60

V.

Dotacje na finansowanie dziatalnoici podstawowej

0,OO

0,OO

VI.

Przychody z tytutu dochod6w budietowych

3 748 383 303,18

3 787 986 697,71

B.

Koszty dzialalnoSci operacyjnej

2 845 209 624,03

3 064 319 729,18

I.

Amortyzacja

305 037 840,99

268 503 655,89

11.

Zuzycie materiatow i energii

245 498 901,60

221 039 838,44

111.

Ustugi obce

770 342 692,26

796 004 212,58

1V.

Podatki i optaty

3 861 172,45

5 462 109,04

V.

Wynagrodzenia

967 602 554,79

996 834 256,83

VI.

Ubezpieczenia spoteczne i inne Swiadczenia dla pracownik6w

229 300 91 1,Ol

235 792 862,86

12 705 647,32

11 004 592,70

30 818,40

36 41 0,73

282 041 174,56

501 573 790,25

28 787 910,65

28 067 999,86

A.

Przychody netto z podstawowej dzialalnoSci operacyjnej

I.

Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w

11.

VIJ. Pozostate koszty rodzajowe
VI1I. WartoSC sprzedanych towar6w i materiat6w
1X.

Jnne Swiadczenia finansowane z budtetu

X.

Pozostate obciqzenia

C.

Zysk (strata) z dzialalnoSci podstawowej (A-B)

939 532 557,29

755 580 794,78

D.

Pozostale przychody operacyjne

386 626 036,07

268 534 959,26

91 482,98

11 031,29

0,OO

0,OO

lnne przychody operacyjne

386 534 553,09

268 523 927,97

E.

Pozostale koszty operacyjne

266 641 387,54

324 81 2 995,37

I.

Koszty inwestycji tinansowanych ze Srodkbw wlasnych
samorzqdowych zaklad6w budzetowych i dochodow jednostek
budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

540 621,63

628 262,62

266 100 765,91

324 184 732,75

1 059 517 205,82

699 302 758,67

155 153 200,95

173 460 716,60

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych

11.

Dotacje

111.

11.

Pozostale koszty operacyjne

F.

Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C+D-E)

G.

Przychody finansowe

I

12 737 785,12

20 943 625,13

100 027 716,79

135 547 072,66

42 387 699,04

16 970 018,81

Koszty finansowe

229 516 878,84

270 469 662,16

I.

Odsetki

150 163 674,94

170 090 758,40

11.

Inne

79 353 203,90

100 378 903,76

K.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

985 153 527,93

602 293 8 1 3 , l l

L.

Podatek dochodowy

0,OO

0,OO

M.

Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia
straty) oraz nadwyiki Srodk6w obrotowych

O,oo

0,oo

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

985 153 527,93

602 293 8 1 3 , l l

I.

Dywidendy i udzialy w zyskach

11.

Odsetki

III.

lnne

H.

Informacje uzupetniajqce istotne dla oceny rzetelnoSci i przejrzystoSci sytuacji finansowej:
1. lnformacje o kwocie i charakterze poszczegolnych pozycji przychodbw lub kosztow o nadzwyczajnej wartoSci

lub ktore wystqpiiy incydentalnie - nie wystqpib
....................................................................................................................

PRPT=lTI;IYT"."!:'.f)T?, L3DZI

0 9 MAJ 21117
-----------------.-(rok, rniesiqc, dzie~i)

..

(kierownik jednostki)

....

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDZETOWEJ
LUB SAMORZqDOWEGO ZAKLADU BUDZETOWEGO
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Zestawienie zmian
MIASTO LODZ

Nurner identyfikacyjny REGON

w funduszu jednostki
sporzqdzone na dzien 31.12.2016 r.

Regionalna lzba Obrachunkowa
w lrodzi
....................................................................
.

WyslaC bez pisrna przewodniego

472057632

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na kon~ec
roku bieiqcego

I.

Fundusz jednostki na poczqtek okresu (BO)

6 472 984 481 $2

6 650 451 637,59

1.

Zwiekszenia funduszu (z cytutu)

7 897 324 320,19

8 052 282 478,63

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegly

2 837'239 297,59

3 251 959 176,18

1.2. Zrealizowane wydatki budtetowe

3 983 057 113,03

3 799 704 467,92

0,Oo

0,oo

1 017 341 298,31

490 421 209,02

0,OO

0,OO

34 848 736,12

21 464 518,27

20 315,02

2 315 650,79

1.8. Aktywa otrzyrnane w rarnach centralnego zaopatrzenia

0,OO

49 756,80

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bieiqcy

0,OO

0,OO

24 817 560,12

486 367 699,65

1.3. Zrealizowane platnoici ze Srodkdw europejskich
1.4. ~ r o d k na
i inwestycje
1.5. Aktualizacja wyceny Srodkdw trwalych
1.6. Nieodplatnie otrzyrnane Srodki trwale i Srodki trwale w
budowie oraz wartoSci niernaterialne i prawne
1.7. Aktywa przejete od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek

1.10. lnne zwiekszenia

2.

Zrnniejszenia funduszu jednostki (z tytulu)

7 719 857 164,12

7 344 742 465,64

2.1.

Strata za rok ubiegly

2 437 280 720,54

2 266 805 648,25

3 818 172 736,02

3 888 771 713,31

60 536,18

194 649,80

1 314 271 723,99

804 381 924,lO

0,OO

0,OO

24 678 414,77

273 344 289,49

861 920,64

1 908 007,95

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i Srodkdw obrotowych za rok
ubiegly
2.4. Dotacje i Srodki na inwestycje
2.5. Aktualizacja wyceny Srodkdw trwalych
2.6. WartoSC sprzedanych i nieodpjatnie przekazanych Srodkdw
trwalych i Srodkdw trwalych w budowie oraz wartoSci
niernaterialnych i prawnych
2.7. Pasywa przejete od zlikwidowanych lub polqczonych jednostek
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Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9

Inne zmn~ejszenia

II.

Fuodusz jednostki na koniec okresu (BZ)

III.

Wynik finanso~vynetto za rok bieiqcy (+,-)

1.

0,OO

0,OO

124 531 111,98

109 336 232,74

6 650 451 637,59

7 357 991 650,58

985 153 527,93

602 293 8 1 3 , l l

zysk netto (+)

3 251 959 176,18

3 222 450 168,53

2

strata netto (-)

-2 266 805 648,25

-2 620 156 355,42

N.

Nndmyika dochodow jednostek budietomych, nadwyika
Srodkom obroto~vychsamor~qdoIvychzakladom budietowych

192 352,99

188 876,57

V.

Fundusz (II+,-III-IV)

7 635 412 812,53

7 960 096 587,12

Informacje uzupeln~ajqceistotne dla oceny rzetelnosci i przejrzystoici sytuacji fmansowej:

[t

9 MAJ 2017

...........................................
(rok, miesiqc, dzien)

(kierownik jednostki)

Pod

gr

, Nazwa I adrcs jcdnostki spmwozdawczcj

MIASTO t

RILAh'S

Rcgionalna h b a

1

6 ~ k.

z wy konanir hutltctu
,icdnost ki
samoraqdu tcrytnrialncgo

0
Nurncr idcntyfikacyjny REGON

I

472057632

Stan na poczqtek
roku

AKTYW A
I Srntlki picniqtne

306 770 247,61

279 396 685,42

1.2.

302 378 192,3 1

Pozostale irodki pieniqine

I1 Nalctnnjci i ro7,liczcnia
I . Naletnoici finansowe

1.1.

1.2.

Krhtkoterminowe (do 12
miesiqcy) bez odsetek
Dhgoterminowe (po\\,ytej I2
micsiqcy)

2. Nnletnosci od budiethw
3. Pozostale naletnobci i rozliczenia

Nnleinojci /dochody/
Nnleinoit /wydnrki/

1. Zobowiqzania finansowe
I. 1.

fihtkoterminowe (do 12 miesi

1.2.

Dlugoterminowe (powytej 12
miesiycy)

8 573 438,48
34 21 987,j4

547 051,52

332 951,52

6 547 051,52

5 332 951.52

2. Zohowiqzania wobec budtetow
3. Pozostdezobowiqzania

TI A k t p v a netln b u d i c t u
I.

0.00

Stan na poczqtek roku

I Zohowiqzania

270 823 246,94

4 392 055.30
33 149 846,

PASYWA

Stan na koniec roku

279 396 685,42

Srodki pienieine hudtetu

Obrachunknwa

sporzqdzony na

306 770 247,61

I. Srodki pieniqine
1. I.

Adrcaat

I

28 746 749,46

148 952,43

138 286,56

133 064.25

121 867.32

15 888;18

16 419,24

I. I.

Nad\vytka b i ~ t l i c t i(+)
~

1.2.

Deficyt hudietu (-)

1.3.

Niewykonane wydatki (-)

2, Wynik na operacjach niekasowych (+,
3. Rezenva na niewygasajqce wydatki
4. Srodki z pryvatyzacji

5. Skumulownny wynik budtetu (+,-)

w tym: subwericje i dotncjn
SUMA AKTYWOW

339 920 094,16

313 614 672,96 S U M A P A S Y W ~ W

Udzielone gwarancje i porqczenia
Otrzymane gwarancje i porqczenia
Inne infor~nacjeisrotne dla rzerelnosci i przejrzystosci bilansu budzetu

2 754 494 310,07

2 859 698 047,33

2 745 920 87 1,59

179346040,24

181 031 561.19

2 680 352 007,09

2 564 889 3 10:40

1 445 897,12

2616416,26

2 946 158,18

5 957 022,22

-2 570 816 292,47

-2 488 998 9 0 8 , l l

-1 56 048 400,24

68 062 563:03

0.00

106 554 890,03

-135 026 282,24

0,OO

-21 022 1 18,OO

-38 492 327,OO

'

-

-713 381,26

-3 790 387,67

21 022 11 8,OO

38 492 327,OO

154 500,OO

75 000,OO

-2 435 231 128,97 -2 591 838 410,47

0,00 III I n n c p a s p v a

0,00

Ill. Innc a k t p a

2 864 090 102,63

Wynik wykonania budtetu (+,-)

0,OO

26 453 842,60

Stan na koniec
roku

46646284,OO

4811927l,OO

46 646 284,OO

48 119 271.00

339 920 094,16

313 614 672,96

zt
zl

w poz. 1.1 Aktywow w wierszu I .I " ~ r o d k ipieniqtne budtetu" w kwocie 270.823.246.94 zl rvykazano srodki wyodrqbnione na
wydarki niewygasajqce w roku 2016 w wysokoici 38.492.327,OO zl
-3 790 387,67 zl
b) poz. 11.2 Pasywow w kwocie:
z tego:
1 214 100,OO zl
- u y ~ i kna pozosralych operacjach
z tego:
- nvolnienie z dlugu (umorzenie) na podstawie ojwiadczenia wierzyciela z dnia
26.01.2016 r. dotyczy umowy poiyczek: Nr 1/2014 -530.100.00 zl i Nr 1/2015 714 100.00 zl

a)

184.000.00 zl udzielonych Miejskiej Przychodni BATORY
- zamrana wierzytelnoici Miasta na wklad niepieniqtny (aport) d o Centrum
Medyczrrego im.L.Rydygiera Sp. z 0 . 0 . z tytulu poiyczki udzielonej II Szpitalowi
Ad~ejskiemuim. L. Rydygiera na podstawie rrmowy poiyczki Nr 2/2014

- rotnice kursowe od zobowiqzali z tytutu kredytow w walucie
- rotnice kursowe dotyczqce projektow - per saldo (ujernne)

(ujemne)

- rotnice kursowe od Srodkow pienieznych (dodnmie)

whb&&wa,

skarhnik)

(rok, miesiqc, dzie~i)

500 000.00 zl

2 888 382,54 zl
2 527,73 zt
314 622.60 zl

(Kicrownik jednoslki)

I i a n n a Zdanows1;a

