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Sprawozdanie niezale左nego biegIego rewidenta z badania

Dla Walnego Zgromadzenia CzIonk6w PoIskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os6b z

NiepeInosprawnoSci4 InteIektualna KoIo w Wolinie.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania範nansowego

Opinia

Przeprowadzili§my badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki: PoIskie

Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z Niepe血osprawnofoia　事ntelektualna Ko七o w Wolinie

(,Stowarzyszenie”), kt6re zawiera bilans na dzieh 3 l.12.2018 r. oraz rachunek zysk6w i strat za

rok zakohczony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i o切dsnienia (”SPraWOZdanie

finansowe”).

Naszym zdaniem, Zalapzone sprawozdanie轟nansowe:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji m魂tkowQj i finansowQj Stowarzyszenia na

dzieh 3=2.2018 r. oraz 」q Wyniku finansowego I PrZePtyW6w plenl?ZnyCh za rok

obrotowy zakohczony w tym dniu zgodnie z m明Cymi zastosowanie przepisami ustawy

z dn. 29 wrze§nia 1994 r. o rachunkowosti (”Ustawa o rachunkowo§ci” - Dz. U. z 2017 r.,

POZ. 2342) oraz przyj?tymi zasadami (PO帖yk雀) rachunkowodei;

-　jest zgodne, CO do formy i tre;ci z obowiaz函cymi Stowarzyszenie przepISaml PraWa

OraZ Statutem Stowarzyszen la;

zostato sporzadzone na podstawie prawidtowo prowadzonych ksing rachunkowych

ZgOdnie z przepisami rozdziafu 2 Ustawy o rachunkowosti.

Podstawa op看nll

Nasze badanie przeprowadziliimy zgodnie z Mi?dzynarodowymi Standardami Badania w

weriii przyj?t巧言ako Kr匂owe Standardy Badania przez Krajowa Rad? Bieglych Rewident6w

(”KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. = mdya 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach

audytorskich i nadzorze pubIicznym (”Ustawa o biegtych rewidentach’’- Dz. U. z 2017 r., POZ.

1089). Nasza odpowiedzialnoS6 zgodnie z tymi standardami zostala dal匂opisana w sekcji

naszego sprawozdania O勿owiedzialno需　bieglego rewidenta za ba・カnね　やrawoz`わnia

fnansowego.

Jeste§my nieza!e2ni od Stowarzyszenia zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych

ksi?gOWyCh Mi?dzynarodowej Federacji Ksiegowych (”Kodeks IFAC’’) prz加tym uchwalami

KrajowQj Rady Bieg十ych Rewident6w oraz z imymi wymogami etycznymi, kt6re m明

zastosowanie do badania sprawozdah finansowych w PoIsce. WypehiliSmy nasze ime

obowiazki etyczne zgodnie z tymi wymogam= Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania

badania kluczowy bieg十y rewident oraz鉦ma audytorska pozostali niezaIe乞ni od Stowarzyszenia



戸ヽ

..■"¥音

zgodnie z wymogami niezaleZno§ci okre§1onymi w Ustawie o bieglych rewidentach.

uwazamy, Ze dowody badania・ kt6re uzyskaliiny sa wystarcz明Ce i odpowiednie, aby

stanowi6 podstaw? dla naszeJ OPlnll.

Odpowiedzialnost Zarz如u za sprawozdanie finansowe

zarz雀d Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za sporzadzenie‘ na POdstawie prawidtowo

prowadzonych ksiag rachunkowych, SPraWOZdania finansowego‘ kt6re przedstawia rzetelny i

jasny obraz sytuady m壇kow坤finansowej i wyniku finansowego Stowarzyszenie zgodnie z

przepisami Ustawy o rachunkowoScL prz扉tymi zasadami (POlityka) rachunkowosti oraz z

obowiaz可ecymi Stowarzyszenie przep冒Saml PraWa i sta請em, a tak之e za kontrol? WeWnetrZna’

kt6r雀Zarzad uznap za niezb?dn雀・ aby umo乞liwi6 sporzadzenie sprawozdania froansowego

niezawler明CegO istotnego znieksztakenia spowodowanego oszustwem lub btedem.

sporzadz祖c sprawozdanie finansowe Zarzad Stowarzyszenia jest odpowiedziainy za

ocen? Zdolnofoi Stowarzyszenia do kontynuowania dziatalno§ci,可aWnienie言eZeli ma to

zastosowanie, SPraW ZWlaZanyCh z kontynua函dzialalnosti oraz za przyj?Cle ZaSady

kontynuady dzialalno§ci, jako podstawy rachunkowoScL z wyjatkiem sytua函kiedy Zarzad albo

zamierza dokona掴kwidady Stowarzyszenia, albo zaniecha6 prowadzenia dzialalno§ci albo nie

ma zadng汗ealng申ternatywy dla likwidacj i lub zaniechania dzialalnoScir

zarzad Stowarzyszenia jest zobowiazany do zapewnienia’aby sprawozdanie finansowe

spe描ato wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowo§ci.

Odpowiedzialnost biegIego rewidenta za badanie sprawozdania鯖nansowego

Naszymi. celami s雀uzyskanie ragivnain匂pewnofoi czy sprawozdanie finansowe, jako

calost nie zawiera istotnego znieksztakenia spowodowanego oszustwem lub bふedem oraz

wydanie sprawozdania z badania zaw~eraJaCegO naSZapPinie. Ragivnalna pewnoS6 jest wysokim

poziomem pewno§ci, ale nie gwarantu.ie‘ Ze badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze

vykryje istni擁ce istotne znieksztatcenie. Znieksztakenia mogapowstawacha skutek oszustwa

lub b壇du i sa uwa2ane za istotne言eZeli moZna ragivnalnie oczekiwa6*e p句vdynczo lub lacznie

moglyby wplyna6 na decy加gospodarcze u2ytkownik6w po擁te na podstawie tego

SPraWOZdan ia finansowego.

zakres badania nie obejm可e zapewnienia, CO do przysztej rentownoSci Stowarzyszenia

ani efektywno§ci lub skuteczno§ci prowadzenia j串praw przez Zarzad Stowarzyszenia obecnie

lub w przyszIoici.

podczas badania zgodnego z KSB stosuJemy ZaWOdowy osad i zachow可emy zawodowy

sceptycyzm, a tak乞e:

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego znieksztatcenia sprawozdania finansowego

spowodowanego oszustwem lub bt?dem, PrQjektujemy i przeprowadzamy procedury

badania odpowiad魂ce tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, kt6re

sawystarcz明ce i odpowiednie, aby stanowi6 podstaw? dla naszej opinii. Ryzyko
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niewykrycia istotnego znieksztatcenia wynikajacego z oszustwa jest wi?ksze niz tego

vynikz弱cego z bt?du, POniewaz oszustwo moze dotyczy6 zmowy, fatszerstwa, Celowych

POmml?C, WProWadzenia w bt雀d lub ob(率cia kontroli wewn?trZn掠

uzysk可emy zrozumienie kontroli wewn?trZn匂　StOSOWn匂　dla badania w celu

ZaPr句ektowania procedur badania, kt6re sa odpowiednie w danych okoliczno§ciach, ale

nie w celu wyra2enia opinii na temat skuteczno§ci kontroli wewnetrzn匂Stowarzyszema;

OCeniamy odpowiednio§6 zastosowanych zasad (POlityki) rachunkowoSci oraz zasadno§6

SZaCunk6w ksi?gOWyCh oraz powlqZanyCh ujawnieh dokonanych przez Zarz如

Stowarzyszema;

WyCl雀gamy Wniosek na temat odpowiednio§ci zastosowania przez Zarz如Stowarzyszenia

ZaSady kontynuacji dziataInoici言ako podstawy rachunkowoSci oraz, na POdstawie

uzyskanych dowod6w badania, CZy istnieje istotna niepewnosc zwlaZana Ze Zdarzeniami

lub warunkami’kt6ra mo乞e poddawa6 w znaczacq watpliwo§6 zdolno§6 Stowarzyszenia do

kontynuaqji dziatalnoScL JeZeli dochodzimy do wniosku, Ze istni匂e istotna niepewno§6,

Wymagane 」eSt Od nas zwr6cenie uwagl W naSZym SPraWOZdaniu bieg才ego rewidenta na

POWI雀Zane uJaWnlenla W SPraWOZdaniしI finansowym lub, je2eli takie l可awnienia s雀

nieadekwatne, mOdyfikujemy nasza opini?. Nasze wnioski s? OParte na dowodach badania

uzyskanych do dnia sporzadzenia naszego sprawozdania biegtego rewidenta, jednak2e

PrZySZ十e zdarzenia lub warunki moga spowodowa6’Ze Stowarzyszenie zaprzestanie

kontynua串dziaねIno§ci;

OCeniamy og6lna prezentacje, Struktur? i zawarto§6 sprawozdania finansowego, W tym

uJaWnlenla, OraZ CZy SPraWOZdanie血ansowe przedstawia b?dace ich podstaw雀transakqje

i zdarzenia w spos6b zapewnlaJqCy rZetelnq prezenta帝

Inne informacje, W tym SPraWOZdanie z dzia霊aInosti

Na ime informacje skねda s一? SPraWOZdanie z dziatalnoSci Stowarzyszenia za rok

Obrotowy zakoんozony 3上1 2.201 8 l.. (,,Sprawozdanie z dziaねIno;ci”)

OcZ,0"ノiedzJalno需Zarzq易

Zarz雀d Stowarzyszenia jest odpowiedziaIny za sporz如zenie Sprawozdania z dzialalno§ci

ZgOdnie z przepISaml PraWa.

Zarz脅d Stowarzyszenia jest zobowiazany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z

dziaね]nofoi Stowarzyszenia spe砧ato wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowosti.

OcZ,OWie`Zzialno需biegねgo I宅Wid訪肋

Na平a OPmla Z badania sprawozdania鉦ansowego nie ob匂m巾e Sprawozdania z

dziaふalno§ci. W zwiazku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiazkiem jest

ZaPOZnanie si? Ze Sprawozdaniem z dziatalno;ci, i czyniac to, rOZPatrZenie, CZy nie jest istotnie

nleSPQJne Ze SPraWOZdaniem finansowym lub nasza wiedza uzyskana podczas badania言ub w

imy spos6b wy(坤e si? istotnie znieksztalcone. Je銅na podstawie wykonanq pracy, StWierdzimy
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istotne znieksztalcenia w Sprawozdaniu z dziahalno鉦jeste§my zobowi雀zani poinformowafro

tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiazkiem zgodnie z wymogami ustawy

o bieglych rewidentach jest r6wnieZ wydanie opinii czy sprawozdanie z dziaふalno§ci zostalo

sporzedzone zgodnie z przepISaml OraZ CZy jest zgodne z informacJaml ZaWartymi

w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z dziaIaInoSci

Na podstawie wykonan匂W trakcie badania pracy、 naSZym Zdaniem’Sprawozdanie z

dziaねlnosti Stowarzyszen ia:

- ZOStafo sporz包dzone zgodnie z arL 49 Ustawy o rachunkowoSci;

一jest zgodne z informaqaml ZaWartymi w sprawozdaniu finansowym.

ponadto, W iwietle wiedzy o Stowarzyszeniu i j匂otoczeniu uzyskanej podczas naszego

badania oSwiadczamy, Ze nie stwierdziliSmy w Sprawozdaniu z dzialalnofoi istotnych

zn ieksztalceh.

Kluczowym bieg恒rewidentem odpowiedzialnym za badanie, kt6rego rezultatem jest

nlnlqSZe SPraWOZdanie niezaleZnego bieglego rewidenta, jest.

Dziahajacy w imieniu Andrz匂Lach Kancelaria Biegtego Rewidenta z siedziba w 71-606

szczecin, S十awomira 3/2 wpisanQj na list掴「m audytorskich pod numerem 4094 w imieniu’

kt6 rego kluczowy bieg l.eWident zbadal

[podpis kluczowego bieg七ego rewidenta]

圏国璽豊国星
Andrz匂Lach, 2161

Szczecin, 29.04.20 19 l‘.

起因

finansowe
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