






























 
 

OPINIA  

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

w Warszawie, ul. Bracka 20A 

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA ROK OBROTOWY 2012 

 

1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 20A, za rok ob-

rotowy 2012, składającego się z: 

1) wprowadzenia do sprawozdania, 

2) bilansu, sporządzonego, na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą  647.593,07 zł 

3) rachunku zysków i strat, za rok obrotowy 2012, wykazującego stratę bilansową netto (nad-

wyżkę kosztów nad przychodami) w kwocie  (-) 8.017,63 zł 

4) dodatkowych informacji i objaśnień. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji. 

Zarząd Fundacji oraz Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji spełniały wymaga-

nia przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastoso-

wania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rze-

telnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i fi-

nansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych 

stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

2. Badanie przedmiotowego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do pos-

tanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: w Dz. U. 

z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami), 

2) krajowych standardów rewizji finansowej, 

3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z później-

szymi zmianami), 

4) statutu Fundacji. 
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby u-

zyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. 

Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Funda-

cję, przyjętych zakładowych zasad (polityki) rachunkowości oraz znaczących szacunków, spra-

wdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów księgowych i zapisów w 

księgach rachunkowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fi-

nansowym, jak i całościową ocenę tego sprawozdania. Uważamy, że nasze badanie stanowiło 

wystarczającą podstawę do wyrażenia miarodajnej opinii o przedmiotowym sprawozdaniu fi-

nansowym. 

3. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i pisemne 

objaśnienia: 

1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i fi-

nansowej badanej Fundacji na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok 

obrotowy od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, 

2) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powoła-

nych wyżej ustawie i rozporządzeniu zasadami i ustaleniami zakładowych zasad (polityki) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

3) jest zgodne, co do formy i treści, z obowiązującymi Fundację przepisami prawa i postano-

wieniami statutu Fundacji. 

4. Sprawozdanie z działalności Fundacji jest kompletne, a zawarte w nim informacje, pocho-

dzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 
Warszawa 2013.06.18 
 

KLUCZOWY 

BIEGŁY REWIDENT 
(przeprowadzający badanie w imieniu 

Podmiotu uprawnionego) 

 
Ewa Kurek 

(nr w rej. 12342) 
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