
 
OPINIA  

NIEZALE śNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
dla Walnego Zebrania Członków 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Mielcu 

Mielec, ul. Wojsławska 278 

 
1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul, Woj-
sławska 278 za rok obrotowy 2010, na które składają się: 
1) bilans, sporządzony na dzień 31.12.2010 rok, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 2.382.977,24 zł 
2) rachunek wyników, za rok obrotowy od dnia 1.01.2010 rok do dnia 31.12.2010 rok, wykazują-

cy zysk bilansowy netto ( nadwyŜkę przychodów nad kosztami) w kwocie + 128.605,34 zł 
3) dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz spełnienie wymogów ustawy z dnia 29.09. 
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) 
odpowiada Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Mielcu. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŜenie opinii o zgodności z wymaga-
jącymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego o-
raz ustalenie czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytu-
ację majątkową i finansową, jak teŜ wynik finansowy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz O-
sób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych, 
stanowiących podstawę jego sporządzenia.  
 
2. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 

2009 r., z późniejszymi zmianami), 
2) krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewiden-

tów, 
3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach ( DZ. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 

z późniejszymi zmianami),    
4) statutu Stowarzyszenia. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzys-
kać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie niezaleŜnej opinii o sprawozdaniu finansowym. 
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Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Stowarzy-
szenie zakładowych zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w 
przewaŜającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów księgowych i zapisów w księgach ra-
chunkowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym jak i ca-
łościową ocenę tego sprawozdania. UwaŜamy, Ŝe nasze badanie dostarczyło wystarczającą podsta-
wę do wyraŜenia miarodajnej opinii o przedmiotowym sprawozdaniu.     
 
3. Naszym zadaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:  

1) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Sto-
warzyszenia, na dzień 31.12.2010 roku, jak teŜ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 
1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku,         

2) sporządzone zostało, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,    

3) jest zgodne, z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego, przepisami prawa i postano-
wieniami statutu Stowarzyszenia.  

 
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia nie było przedmiotem naszego 
badania. 

Mielec, 2011.03.24. 
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