OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

.

DIa komisji RewĘjnej i walne go zgromadzenia członków
Polskie Stowarryszenie na Rzecz Osób z Upośledzaniem Umysłowym Koło w Koszalinie
z siedzibą 75-629 Koszalin ul. Stanisława Wyspiańskiego 4
PrzeProwadziliŚmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzaniem Umysłowym Koło w Koszalinie z siedzibą75-629 Koszalin ul.,.Stanisława
Wyspiańskiego 4 na które składa się:
l

l wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2l bilans sPorządzony na dzień 2015-Iż-31roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
Sumą

1.200.777,90

zl

3/ rachunek 4'sków i strat za rok obrotowy od 2015-01-01 roku do ż015-12_31 roku wykazujący
dodatni wynik finansowy w wysokości
25.313,98 zł
4/ informacj ę uzupehriaj ącą

Za

sPorządzenie zgodnego

z

obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

merYtorycznego sprawozdania z działalnościodpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kięrownik jednostki oraz cńonkowie komisji rewiryjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby
sPrawozdanie finansowe spełniałowymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowoŚci (Dz. IJ. z 2013 Nr 330 z poźniejszymi zmianami), rwanej dalej
,,ustawą o

rachunkowości".

Nasrym
.zadaniem było zbadanie i wyażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania
zasadarni (PoliĘką) rachunkowości tego sprawozdania finansowe+o oraz czy rzetelnie i jasno
Przedstawia ono, we,wsąystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finanŚową, jakteżwynik

finansowY jednostki oraz prawidłowościksiąg rachunkowyóń stanowiących
|Óo.tu*ę j"go
sporządzenia.

Badanie sPrawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
7 l rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2lWajowYch standardów rewizji finansowej, wydanych przezKrajową Radę Biegłych Rewidentów w
Polsce,

Badanie sPrawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskaó
racjonalną PewnoŚÓ, pozlvalającą na wyrżenie opinii o sprawozdaniu. w szczególności badanie
obejmowało sPrawdzenie poprawności zastosowanychprzez jednostkę zasad (politykl) rachunkowości
i znaczącYch szacunków, sprawdzenie - w przewńającej m{erze w sposób *y.y*Lo*y _ dowodów i
]lPisów księgowych, z lłorych wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozduniu finun.o*yrn,
jak i całościowąocenę sprawozdania finansowego.
uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
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NaszYm zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wsrystkich istotnych aspektach:

a)

Przedstawia rzetelnię i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki na dzień 20l5-I2-3l roku, jak też jej wyniku fińansoivego"za
rok'o6ro;*Y ;ą
2015-01-01 roku do 20l5-12-31 roku,

b) zostało sPorządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami
rachunkowoŚci oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych,

(polityką)

c) jest zgodne z wpĘwającymi na treśćspraw ozdania finun.o*"go przepisami prawa i
postanowieniami statutu stowarryszenia.

SPrawozdanie merytorycru)ę
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fi
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