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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Członków Rady Fundacji Przyjaciółka w Warszawie.
Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z siedzibą w Warszawie,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, na które składa się:


wprowadzenie do sprawozdania finansowego,



bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
471 530,57 złotych,



rachunek wyników za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujący wynik finansowy netto
ogółem w kwocie 209 214,55 złotych,



oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
(„ sprawozdanie finansowe”).

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną
prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki
jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania
finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie Rady Fundacji jednostki są zobowiązani
do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania
przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1.
2.

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania
i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi
rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot
i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu,
w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych
działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze
sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do
okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli
wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości,
zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania
finansowego.

1

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
podstawę do wyrażenia przez nas opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
a)

b)
c)

przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2016 r., jak też
jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu
jednostki.

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdania
Zarządu z działalności wymaganego przez art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Fundacja ma obowiązek sporządzenia sprawozdania merytorycznego z działalności na podstawie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego
sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 234). Do dnia wydania niniejszej opinii i raportu
z badania, sprawozdanie merytoryczne z działalności wymagane rozporządzeniem nie zostało sporządzone
przez jednostkę, ponieważ termin jego przygotowania nie był jeszcze wymagalny.

Warszawa, 04 kwietnia 2017 r.

…………………………………………………
GRZEGORZ BŁASZKOWSKI
Biegły rewident nr 90085
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie oraz
reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych

BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES
ul. Jeziorowa 57 D
03-991 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania nr ewid. 3470
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1

Część ogólna raportu

1.1

Dane identyfikujące badaną jednostkę
Nazwa badanej jednostki:

FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA

Siedziba badanej jednostki:

Ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

Rejestracja w Krajowym Rejestrze
Sądowym
Siedziba sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data

20.12.2001 r.

Numer rejestru:

0000074781

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i
Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

1.2

NIP

5262517830

REGON:

017162554

Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania
BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES
ul. Jeziorowa 57 D
03-991 Warszawa
BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych wpisanym na listę pod numerem ewidencyjnym 3470.

1.3

Podstawy prawne

1.3.1 Fundusze własne
Jednostka została założona zgodnie ze Statutem na czas nieoznaczony.
Fundusze własne jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły łącznie 404 542,60 złotych i składały
się z następujących pozycji:


Fundusz statutowy

194 328,05 zł



Fundusz zasobowy

1 000,00 zł



Wynik finansowy netto

209 214,55 zł
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1.3.2 Kierownik jednostki
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd.
W skład Zarządu jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień wydania niniejszego raportu
wchodziły następujące osoby:


Zbigniew Napierała - Prezes Zarządu



Joanna Luberadzka - Gruca - Wiceprezes Zarządu



Izabela Bochenek - Członek Zarządu (Dyrektor Wykonawczy)



Alicja Modzelewska - Członek Zarządu

W skład Rady Fundacji na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz na dzień wydania niniejszego raportu
wchodziły następujące osoby:


Małgorzata Sobońska



Marek Jakóbisiak



Marek Kościkiewicz

1.3.3 Przedmiot działalności
Fundacja prowadzi działalność w szczególności na rzecz:





dzieci i młodzieży wychowujących się w pieczy zastępczej lub z rodzin wielodzietnych,
rozwoju i upowszechniania rodzinnej opieki zastępczej,
grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży
pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiających problemy wychowawcze,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego głównie w zakresie realizacji
następujących celów:






pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim
trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiającej
problemy wychowawcze,
świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących
dzieci,
działalności charytatywnej.

Zgodnie ze Statutem Fundacja może realizować swoje cele nieodpłatnie poprzez:





organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i
kobiet,
organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,
finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci,
pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci,
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dofinansowywanie działalności rodzin zastępczych rodzinnych domów dziecka i domów
dziecka oraz schronisk dla samotnych matek,
organizowanie akcji społecznych promujących rodzinną opiekę zastępczą
organizowanie i udział w finansowaniu podnoszenia kompetencji opiekunów zastępczych,
zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z rodzin w kryzysie,
fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci,
organizowanie placówek świadczonych pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców
odpowiednich porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących dzieci,
organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej,
organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, dokształcanie i
podwyższanie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom
rynku pracy,
organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywana
wykształcenia i osiągnieciu samodzielności,
organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspieranie kobiet
samotnie wychowujących dzieci,
prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących
i wychowujących dzieci, w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich,
organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy
zatrudniania dla kobiet wychowujących dzieci,
organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych,
upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie
szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego
uczestnictwa w akcja organizowanych przez Fundację,
organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, o
których mowa w § 7a Statutu,
organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji, o których
mowa w § 8 Statutu.

Fundacja w roku obrotowym 2016 nie prowadziła działalności gospodarczej.

1.4

Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. zostało zbadane przez
Błaszkowski Advisory Services - podmiot uprawniony do badania Sprawozdań Finansowych nr 3470
i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.
Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2015 r. został prawidłowo wprowadzony do ksiąg, jako bilans
otwarcia roku badanego.
W dniu 3 września 2014 roku Zarząd Fundacji podjął Uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania
finansowego przez Fundację z zastosowaniem zasad określonych dla jednostek mikro. W związku z
tym zarówno sprawozdanie za 2015 rok jak i za okres badany zostały sporządzone zgodnie zasadami
obowiązującymi w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro.
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało zatwierdzone przez Radę Fundacji Uchwałą nr 3/2016
w dniu 27 kwietnia 2016 roku. Na podstawie uchwały nr 5/2016 Rada Fundacji podjęła decyzję o
przeznaczeniu wyniku finansowego za 2015 rok w wysokości 529 263,97 zł na zwiększenie
przychodów następnego roku obrotowego. Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2015 rok
zwiększyła przychody 2016 roku jednostki.
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1.5

Zakres prac i odpowiedzialności
Niniejszy raport został przygotowany dla Członków Rady Fundacji Przyjaciółka z siedzibą
w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa i dotyczy sprawozdania finansowego, na które
składa się:


wprowadzenie do sprawozdania finansowego,



bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 471 530,57 złotych,



rachunek wyników za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujący wynik
finansowy netto ogółem w kwocie 209 214,55 złotych,



oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
(„ sprawozdanie finansowe”).

Badania sprawozdania finansowego dokonano na podstawie uchwały nr 6/2016 r. Rady Fundacji
Przyjaciółka z dnia 7 listopada 2016 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) oraz krajowych
standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone od dnia 7 marca 2017 r. z przerwami, do
dnia wydania opinii.
Zarząd jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz rzetelność i jasność
sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.
Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii, wraz z raportem z
badania, odnośnie tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Zarząd jednostki złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności i jasności
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu do dnia zakończenia
badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazywanych
w sprawozdaniu finansowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd jednostki udostępnił nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.
BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES oraz inne osoby uczestniczące w badaniu sprawozdania
finansowego jednostki spełniają wymóg bezstronności oraz niezależności od badanej jednostki
w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób
przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się
w siedzibie BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES.
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2

Analiza finansowa

2.1

Ogólna analiza sprawozdania finansowego

2.1.1 Bilans
AKTYWA

31.12.2016
zł

% sumy
bilansowej

-

0,0%

-

0,0%

471 530,57

100,0%

756 514,64

100,0%

1 000,00
470 530,57

0,2%
99,8%

1 030,00
755 484,64

0,1%
99,9%

SUMA AKTYWÓW

471 530,57

100,0%

756 514,64

100,0%

PASYWA

31.12.2016
zł

% sumy
bilansowej

404 542,60

85,8%

724 592,02

95,8%

194 328,05
1 000,00
209 214,55

41,2%
0,2%
44,4%

194 328,05
1 000,00
529 263,97

25,7%
0,1%
70,0%

66 987,97

14,2%

31 922,62

4,2%

24 061,89
42 926,08

5,1%
9,1%

31 922,62
-

4,2%
0,0%

471 530,57

100,0%

756 514,64

100,0%

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz zasobowy
Wynik finansowy netto za rok obrotowy

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Inne zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

31.12.2015
% sumy
zł bilansowej

31.12.2015
% sumy
zł bilansowej
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2.1.2 Rachunek wyników
2016 (zł)

%
przychodów
z
działalności
statutowej

2015 (zł)

%
przychodów
z
działalności
statutowej

1 123 619,83

100,0%

1 600 120,97

100,0%

1 123 619,83

100,0%

1 600 120,97

100,0%

(917 699,94)

-81,7%

(1 042 696,73)

-65,2%

(94 385,89)
(325 172,26)
(368 031,05)
(787 589,20)

0,0%
-8,4%
-28,9%
-32,8%
-70,1%

(184 558,31)
(280 976,48)
(490 220,81)
(955 755,60)

0,0%
-11,5%
-17,6%
-30,6%
-59,7%

(2 182,57)
(22 179,09)
(105 749,08)
(130 110,74)

0,0%
-0,2%
-2,0%
-9,4%
-11,6%

(1 653,91)
(40 522,40)
(44 764,82)
(86 941,13)

0,0%
-0,1%
-2,5%
-2,8%
-5,4%

205 919,89

18,3%

557 424,24

34,8%

1 200,02

0,1%

-

0,0%

(1 015,07)

-0,1%

(29 811,30)

-1,9%

3 123,41

0,3%

1 651,03

0,1%

(13,70)

0,0%

-

0,0%

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

209 214,55

18,6%

529 263,97

33,1%

Wynik finansowy netto ogółem, w tym:

209 214,55

18,6%

529 263,97

33,1%

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
dodatnia)

209 214,55

18,6%

529 263,97

33,1%

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
i zrównane z nimi, w tym:
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
Pozostałe koszty
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
Pozostałe koszty

Wynik finansowy na działalności podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe
Koszty finansowe
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2.2

Wybrane wskaźniki finansowe

j.m.

2016

2015

Suma bilansowa

zł

471 530,57

756 514,64

Wynik finansowy

zł

209 214,55

529 263,97

Przychody z działalności
statutowej

zł

1 123 619,83

1 600 120,97

(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe)

zł

404 542,60

724 592,02

Wskaźnik struktury
aktywów

(aktywa trwałe/aktywa obrotowe) * 100%

%

0,0%

0,0%

Wskaźnik struktury
pasywów

(kapitał własny/ kapitał obcy) * 100%

%

603,9%

2269,8%

7,0

23,7

7,0

23,7

%

14,2%

4,2%

%

14,2%

8,3%

Podstawowe wielkości/ wskaźniki struktury

Kapitał stały

Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności I

Wskaźnik płynności III

(aktywa obrotowe/ zobowiązania
krótkoterminowe)
(śr. pieniężne i ich ekwiwalenty/ zobowiązania
krótkoterminowe)
Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik ogólnego
zadłużenia

(zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem) * 100%

Wskaźnik poziomu
kosztów

Wskaźniki poziomu kosztów
administracyjnych

(koszty administracyjne/ koszty ogółem) *100%
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2.3

Interpretacja wskaźników

Wskaźniki płynności
Wskaźniki płynności na koniec okresu badanego spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym jednak
kształtowały się na wysokich, bezpiecznych poziomach, co jest efektem znaczącego salda środków
pieniężnych, przekraczającego 99% wartości sumy bilansowej na koniec 2016 r.
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia ogólnego na koniec 2016 r. wzrósł w stosunku do poprzedniego roku i wynosił
14,2%. Związane jest to ze wzrostem rozliczeń międzyokresowych przychodów związanych
z realizowaną przez Fundację umową partnerstwa dotyczącą realizacji projektu o deinstytucjonalizacji
pieczy zastępczej w powiatach. Kwota zaprezentowana w rozliczeniach międzyokresowych zostanie
zaliczona w przychody w kolejnym okresie sprawozdawczym, w którym otrzymane środki zostaną
wydatkowane przez Fundację na określony w umowie cel.
Wskaźniki poziomu kosztów administracyjnych
Wskaźnik poziomu kosztów administracyjnych w 2016 roku wzrósł w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego i wynosił 14,2%. W ujęciu wartościowym odnotowano wzrost poziomu kosztów
administracyjnych w okresie badanym natomiast wzrost wskaźnika wynika ze zmniejszenia (o ponad
125 tys. zł) ogółu kosztów w stosunku, do których dany wskaźnik jest liczony.
Kontynuacja działalności przez badaną jednostkę
W trakcie badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy okoliczności, które wskazywałyby na
ryzyko zaprzestania lub istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności i brak możliwości jej
kontynuowania przez badaną Fundację, co najmniej w kolejnym roku obrotowym.
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3

Część szczegółowa raportu

3.1

Księgi rachunkowe i ochrona danych
Jednostka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w Art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym
również zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Jednostki.
W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, które
mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie zostałyby usunięte, w
tym dotyczących:








3.2

zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
udokumentowania operacji gospodarczych,
rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów w
ramach ksiąg rachunkowych,
prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald bilansu w oparciu o podpisane
przez Zarząd sprawozdanie finansowe za okres poprzedni,
powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym,
zasadności stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich
przetwarzania za pomocą komputera,
spełniania warunków, jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz
przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.

Inwentaryzacja składników majątkowych
Fundacja przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie i terminach oraz z
częstotliwością wymaganą przez ustawę o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto i rozliczono
w księgach badanego okresu.

3.3

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez
jednostkę, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie do
sprawozdania finansowego stanowi integralną część sprawozdania finansowego.

3.4

Informacje o wybranych, istotnych pozycjach bilansu oraz rachunku
wyników
Szczegółowe informacje liczbowe oraz opisowe dotyczące bilansu oraz rachunku wyników zostały
zaprezentowane we wprowadzeniu oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania
finansowego. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w wycenie i prezentacji pozycji bilansowych.

3.5

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego zostały
przedstawione przez jednostkę, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo.
Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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3.6

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Jednostka nie ma obowiązku sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym,
sprawozdania Zarządu z działalności wymaganego przez art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Fundacja ma obowiązek sporządzenia sprawozdania merytorycznego z działalności na podstawie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów
rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego
z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 234). Do dnia wydania niniejszej
opinii i raportu z badania, sprawozdanie merytoryczne z działalności wymagane rozporządzeniem nie
zostało sporządzone przez jednostkę, ponieważ termin jego przygotowania nie był jeszcze wymagalny.

Warszawa, 4 kwietnia 2017 r.

…………………………………………………
GRZEGORZ BŁASZKOWSKI
Biegły rewident nr 90085
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie oraz
reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych

BŁASZKOWSKI ADVISORY SERVICES
ul. Jeziorowa 57 D
03-991 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania nr ewid. 3470
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