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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGtEGO REWIDENTA

dla Walnego Zebrania Cztonkow

Przeprowadzilismy badanie zatqczonego sprawozdania finansowego jednostki Polskie

Stowarzyszenie na Rzecz Qsob z Uposledzeniem Umystowym Koto w Wolbromiu z siedziba. w 32-340

Wolbrom ul. Skalska 22 , na ktore skfada sie:

1} wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporzajdzony na dzien 31.12.2010 r, kt6ry po stronie aktyw6w i pasywow zamyka si§ suma_

4 544 299,76 zf;

3) rachunek wynikow za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujajcy wynik finansowy

ogoiem w wysokosci 54 260,69 zl;

4) informacja dodatkowa.

Za sporzadzenie zgodnego z obowiazuja_cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z dziafalnosci odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz czlonkowie Komisji Rewizyjnej sa_ zobowia_zani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe speiniafo wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29wrze§nia 1994 r. o

rachunkowoSci (Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z p6zn. zm.), zwanej dalej nustawa_ o

rachunkowosci".

Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z wymagajacymi

zastosowania zasadami (politykaj rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i

jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje majajkowq i finansowa, jak tez

wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowosci ksiajg rachunkowych stanowiqcych podstawe jego

sporzajdzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien:

1) rozdziatu 7 ustawy o rachunkowosci,

2) krajowych standardow rewizji finansowej, wydanych przez Krajowa_ Rad§ Bieglych Rewident6w w

Polsce,

3) rozporzajdzenia Ministra Finansow w sprawie szczegotowych zasad rachunkowosci dla niektotych

jednostek nieb§dajcych spotkami handlowymi, nieprowadzacych dziaialnosci gospodarczej.



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki spos6b, aby

uzyskad racjonalna pewnosc, pozwalajaca, na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczeg6lnosci

badanie obejmowato sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostk? zasad (polityki)

rachunkowosci i znaczqcych szacunkdw, sprawdzenie - w przewazaja_cej mierze w sposob

wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksî gowych, z ktdrych wynikaja, liczby i informacje zawarte w spra-

wozdaniu finansowym, jak i catosciowa^ocen^ sprawozdania finansowego.

Uwazamy, 2e badanie dostarczyto wystarczajacej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej

jednostki na dzieii 31.12.2010 r, jak tez jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r.

do 31.12.2010 r.,

b) zostaio sporzadzone zgodnie z wymagajapymi zastosowania zasadami (politykaj rachunkowosci

oraz na podstawie prawidtowo prowadzonych ksiajg rachunkowych,

c) jest zgodne z wptywajacymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu jednostki.

Kluczowy biegty rewident
cy badanie

198

Sietiziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdan finansowych
i data opinii:

Zielonki, dnia 08.03.2011

W imieniu podmiotu Mr 3369
uprawnionego do badania
sprawozdan finansowych

Biegty Resident NrKIBR 11092

Kwiek
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KOtarzyna

Kancelaria Biegtych Rewidentow
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Katarzyna Kwiek, Grzegorz Kwiek
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A. Czf sc ogolna

1. Jednostka dziata na podstawie statutu sporzajdzonego w dniu 16.07.1991 r. Jednostke

zawiazano na czas nieokreslony.

2. Ponadto jednostka posiada nastepujace dokumenty legalizujajce jej dziafalnosc:

a) aktualny wpis do rejestm stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,

fundacji i publicznych zakiadow opieki zdrowotnej w KRS pod numerem 0000323834 z dnia

18.02.2009 r. w Krajowym Rejestrze Sadowym Sadu Rejonowego dla Krakowa-Sr6dmiescia

w Krakowie.

b) numer identyfikacji podatkowej NIP 637-19-92-720 nadany w dniu 16.12.2002 r. przez Urzad

Skarbowy w Olkuszu.

c) numer identyfikacyjny Regon 120865253 nadany w dniu 03.03.2009 przez Urzad

Statystyczny w Krakowie.

3. Celem Stowarzyszenia, wynikajajsym ze statutu i wpisu do wtasciwego rejestru jest dziatanie na

rzecz wyr6wnywania szans os6b z uposledzeniem umysiowym, tworzenie warunk6w

przestrzegania wobec nich praw cztowieka, prowadzeniu ich ku aktywnemu uczestnictwu w zyciu

spotecznym oraz wspieranie ich rodzin.

4. W badanym roku jednostka nie wykonywafa dziatah wykraczajacych poza uregulowania

statutowe.

5. Wedtug stanu na dzieii bilansowy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem

Umystowym Koto w Wolbromiu jest terenowa^ jednostka organizacyjna^ - posiadaja_ca_ osobowosc

prawna,- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umystowym.

6. Organy jednostki przedstawiaja si§ nast̂ pujaco:

a) Walne Zebranie Cztonkow

b) Zarzajd Kota - prowadzajcy sprawy jednostki na podstawie wyboru przez Walne Zebranie

Cztonk6w Kota:

SekretarzZarzadu

SkarbnikZarza_du

CzionekZarza_du

Urszula Marcinkowska

Aneta Rzepka

EwaRosiek

Barbara Konieczna

zbystaw Owczarski

Gabriela Sorodnik

od dnia 07.09.2009 r.

oddnia 08-022010r-

oddnia 07.09.2009 r.

oddnia 07.09.2009 r.

oddnia 07.09.2009 r.

oddnia 05.02.201 Or.

c) Komisja Rewizyjna Kota - bedaca organem kontroli Kote na podstawie wyboru:
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Sekretarz Komisji
Rewizyjnej
Cztonek Komisji
Rewizyjnej

Tomasz Kocjan od dnia 09.02.2010 r.

Sebastian Sierka od dnia 03.10.2007 r.

d) czionkowie ww. organow nie maja. kapitaiowych powia_zari z badanajednostkaj

7. Gfownym ksiexjowym jednostki jest Iwona Musiatowska od dnia 01.02.2006 r.

8. Fundusze wlasne ksztaituja. si? nastejpujajco:

Wyszczegolnienie

Fundusz statutowy

Wynik finansowy ogofem

Stan na dzieri

failansowy br.

> ' * . - » / 46216876

407908,07

54 260,69

Stan na dzieri

bilansowy pr.

/ T 40790807

376 102,25

31 805,82

Fundusz podstawowy na dzieri bilansowy wynosi 407 908,07 zl.

Wyzej wymieniona kwota funduszu podstawowego powstafa ze skiadek czlonkowskich, dotacji,

darowizn, itp. Kwota ta jest podwyzszana w danym roku obrotowym o nadwyzk§ przychodow nad

kosztami.

9. Dla realizacji celow wymienionych w punkcie 3 jednostka zatrudniata srednio w badanym roku

obrotowym 94,56 os6b, a w roku poprzednim 91,47 osob (po przeliczeniu na petne etaty).

10. Protokotem nr 03/10/KR nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Kote PSOUU w

Wolbromiu z dnia 17.11.2010 r. do obowiazkowego wswietle § 1 rozporzqdzenia Ministra

Finansow z dnia 23.12.2004 r. w sprawie obowia_zku badania sprawozdaii finansowych

organizacji pozytku publicznego, badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy - zgodnie

z art. 66 ustep 4 uor - wybrany zosta! podmiot audytorski Kancelaria Biegiych Rewident6w Krak-

Audyt s.c. Katarzyna Kwiek, Grzegorz Kwiek wpisany pod numerem 3369 na list? podmiotow

uprawnionych przez Krajowa. Rad? Biegiych Rewidentow.

11. Niniejsze badanie, zgodnie z umowq zawarta. w wykonaniu protokofu z punktu 10

przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od 28.02.2011 r. do 08.03.2011 r.

12. Zarowno podmiot audytorski, jak i przeprowadzajacy badanie w jego imieniu kluczowy biegiy

rewident Grzegorz Kwiek (nr rej. 11198) oraz uczestnicy Izabela Kozioi i Jolanta Kalamus biorajcy

udziai w badaniu oswiadczaja^ ze pozostaja. niezalezni od badanej jednostki, w rozumieniu art.

56 ust. 3 ustawy z dnia 07 maja 201 Or. o biegiych rewidentach i ich samorza_dzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdaii finansowych oraz o nadzorze publicznym.

13. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajajsy nie byio zbadane przez podmiot audytorski gdyz

nie speiniaio wymogow do obowiazkowego poddania badaniu tego sprawozdania.
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14. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajajcy badany zostato:

a) stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i

wolontariacie przesiane zostaio wraz z innymi dokumentami ministrowi wlaseiwemu do spraw

zabezpieczenia spotecznego w dniu 12.04.2010 r.

b) stosownie do art. 27 ustawy z 15.02.1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osob

prawnych przesiane zostato do Urz§du Skarbowego w Olkuszu w dniu 07.04.2010 r.

15. Zbadane sprawozdanie finansowe za biezqcy rok obrotowy, zgodnie z art. 45 ustawy

o rachunkowosci, sktada sie z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu na dziefi 31.12.2010r., z suma_aktyw6w i pasywow 4 544 299,76 zl,

c) rachunku zyskow i strat wykazuja_cego za rok obrotowy wynik finansowy (+) 54 260,69 z!,

d) infomnacja dodatkowa,

16. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowosci jednostka udostepnita biegtemu prowadzone ksi§gi

rachunkowe i dokumenty stanowiape podstaw§ ich sporzqdzenia oraz udzielila informacji

niezbednych do wydania opinii biegtego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

17. Ponadto kierownik jednostki, stosownie do art 67 ustawy o rachunkowosci, zlozyt w dacie

zakohczenia badania - pisemne oswiadczenie dotyczg.ce m.in.:

a) kompletnosci, prawidtowosci i rzetelnosci sprawozdania finansowego przedtozonego do

badania,

b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowî zan korespondujajcych z dniem

bilansowym,

c) niezaistnienia innych zdarzeh gospodarczych, wpiywajqcych istotnie na informacje ilosciowe i

jakosciowe wynikajace ze sprawozdania finansowego.

18. Niniejszy raport zostal opracowany przez biegtego rewidenta na podstawie rewizyjnej

dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowosci, z

uwzglednieniem:

a) stosownych pr6b badawczych w zakresie wiarygodnosci i zgodnosci, w tym pozycji

dominuja_cych kwotowo,

b) poziomu istotnosci ustalonego dla sprawozdania finansowego,

c) zawodowego osa_du przez biegtego zgodnosci zdarzen gospodarczych z operacjami

ksiegowymi,

d) stanu rozrachunk6w z tytutow podatkowych i ich zgodnosci z danymi deklarowanymi przez

badana.jednostk§, ktore stanowiiy podstawe do ich ujecia w ksî gach rachunkowych.
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B. Kluczowe wielkosci bezwzglf dne i wskazniki wzglf dne charakteryzuja.ce sytuacj§

majatkowa. i finansowajednostki za rok obrotowy i rok popizedzajacy.

Struktura i dynamika poszczegdlnych pozycji aktywow i pasywow zostata przedstawiona

wyfajcznie w celach statystycznych.

Odstapiono od prezentacji wskaznikow charakteryzujqeych wyniki i sytuacj? majatkowa^ i

finansowq, poniewaz jednostka prowadzi dziaialnosc ktora nie jest ukierunkowana na

generowanie zyskdw tylko na realizacj§ zadah przewidzianych w statucie. Zar6wno wskazniki

rentownosci, ptynnosci, rotacji jak i wypiacalnosci nie sa_ adekwatne do oceny sytuacji badanej

jednostki. Stowarzyszenie prawidtowo sporzajdzito sprawozdanie finansowe za rok 2010

przyjmujaju zatozenie, ze sytuacja jednostki nie stwarza zagrozenia kontynuacji dziatalnosci

spotki w roku nast̂ pnym po badanym i w niezmienionym istotnie zakresie.

Bilans porownawczy

Aktywa, dane w tys. zt z rachunkowym zaokrqgleniem setek zt:

«-P

1

A.

1.

II.

III.

1.

IV.

a)

V.

B.

1.

II.

1.

III.

a)

IV.

Wyszczeg6lnienie

2

Aktywa trwate

Wartosci niematerialne i
prawne

Rzeczowe aktyvra tnvafe

Nalcsznosci dlugotemrinowe

Od jednosfek powî anych

Inwestyeje dtugotenminowe

w jednostkach powiazanych

Dhigotemrinowe rozlic?.enia
mî dzyohrasowe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Nateznosci od jednostek
powiazanych

Inwestycjs krotkotemiinowe

w jGdnostkacti powia^anych

Kr<6tkotenninowe fozliczenia
m/o

Aktywa razem

2010

kwota

3

2567,4

2567,4

1 976,9

2,3

73,4

1 901,2

4544,3

%

udzialu

4

56,5

56,5

43,5

0,1

1,6

41,8

100,0

2009

kwota

5

820,8

820,8

2278,7

1,6

46,1

2231,0

3099,6

%

udzialu

6

26,5

26,5

73,5

0,1

1,5

72,0

100,0

Zmiana stanu

%

2010/2009

9

1746,6

1746,6

(301,9)

0,6

27,3

(329,8)

1444,7

10

312,8

312,8

86,8

138,9

159,3

85,2

146,6
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Pasywa, dane w tys. ztz rachunkowym zaokragleniem setek zt:

M»

1

A,

I.

II.

in.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

B.

I.

II.

1.

III.

1.

IV.

Wyszczeg6lnienie

2

Kapital (fundusz) wiasny

Kapitai(ftmdusz)
podstctwowy
Malszn& uvpteiy 113 kapital
podstawowy (wief ko££
ujernna)
Udziaty f akcje) wfesne
^wicIkoS^ u|dnn3)

KapitaV (fiumdusz) zapasowy

Kapita! f fundusz) z
aktualizacp wyceny

Pozostate kapifafy
(fundusze) r^erwowe

Zysk (strata) z lat ufaieglych

Odpisy z zysku netto w ciatju
roku obrotowBgo (wclkosc
ujemna)

Zobowî zania i rezerwy
na zobowî zania

Zobowî ania

Wobeciednostekpowiqzanych

Zobowiazania

Wabecjednastekpo\vi£Eanych

Rozliczcniai mî clzyokFCSows

Pasywa razem :

2010

kwofa

3

462;2

407^

54,3

4082,1

8,5

33,2

4040,4

4 544,3

%

udziatu

4

10,2

9,0

1,2

89,8

0^

0,7

88,9

^lOO^

2009

kwota

3

407,9

376,1

31,8

2691,7

29,1

2662,5

3099,6

%

udziahi

4

'.••.13',2 . ' '

12,1

1,0

86,8

0,9

85,9

1̂00,0;̂

Zmiana stanu

%

2010(2009

9

.';.';; ;'.«&•
31,8

22,5

1 390,5

8,5

4,1

-

1377,8

1444,7

10

, 113,3

108,5

170,6

151,7

114,1

151,7

r 146,6
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C. Czfsc szczegotowa

1. Ocena prawidtowosci stosowanego systemu ksiecjowosci.

1.1. Ksif gowosc jednostki.

Ksi§gowos6 funkcjonuje na podstawie przyjetych przez jednostk§ zasad zwanych DPolityka^

Rachunkowosci", zatwierdzonych przez kierownika jednostki z moca obowiazujaca_ od dnia 18

lutego 2009 r. Wopracowaniu tym ujeto wybrane przez jednostk§ alternatywne rozwiazania,

wynikajace z art. 10 ustawy o rachunkowosci oraz przepisy rozporzadzenia Ministra Finansow z

dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektdrych jednostek

niebedacyeh spotkami handlowymi, nieprowadza_cych dziatelnosci gospodarczej, w tym reguty,

metody i procedury dotyczace:

a) wyceny przychod6w, rozchoddw i standw bilansowych poszczegolnych pozycji aktywow

i pasywow, z zatozeniem nie stosowania zasady ostroznosci,

b) inwentaryzacji aktywow i pasyw6w, ze szczeg6lnym akcentem na inwentaryzacj? w formie

tzw. weryfikacji dokument6w ksî gowych.

1.2. W zakresie prawidtowosci stosowanego systemu ksiegowosci biegty potwierdza, ze:

a) jednostka przestrzegata ciaglosci stosowanych zasad rachunkowosci, w tym w przedmiocie

prawidtowosci otwarcia ksiaj rachunkowych na 01.01. roku badanego,

b) prowadzila w spos6b poprawny ksî gi rachunkowe, przy u±yciu wtasciwego programu

komputerowego,

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostaty zgodnie z podstawowymi zasadami

rachunkowosci, w tym zgodnie z zasada memoriaiu,

d) dowody zrodtowe stanowiace podstaw§ do uĵ cia w ksiegach rachunkowych byly

sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowosci.

1.3.W zakresie zabezpieczenia dostepu do informacji wynikaja_cych z ksiaj rachunkowych

i dowodow ksiegowych oraz za pomoca komputerow stwierdza sif, ze:

a) jednostka przechowuje zbiory zestawienia obrotdw i said oraz dziennika w postaci wydruku

papierowego natomiast zapisy w ukladzie systematycznym bez dokonania wydrukow

papierowych, dane te znajduja, sie na magnetycznych dyskach twardych (dyski optyczne CD-

ROM), to znaczy takie, na ktorych raz zapisana informacja nie moze bye zmieniana badz

modyfikowana (art. 71 i 72 ustawy o rachunkowosci),

b) przechowywanie dowodow ksiegowych, ksiqg rachunkowych i sprawozdart finansowych

dokonywane jest w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiace,

c) okresy przechowywania danych byly zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowosci, tj.:

sprawozdania finansowe - przechowywanie trwate, a pozostate zbiory 5 lat - liczone

od poczatku roku nastepnego.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiac.
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2. Inwentaryzacja aktywow i pasywow

Inwentaryzacja aktywow i pasywow zostaia przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej

cz§sci zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowosci:

a) w drodze spisu z natury:

- srodki pieniezne w kasie na dzieh 31.12.2010 r.

- zapasy na dzieh 31.12.2010 r.

b) w drodze potwierdzenia said:

- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

- srodki na rachunkach bankowych na dzieh 31.12.2010 r.

c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny:

- srodki trwate, na dzieh 31.12.2010 r.

- naleznosei i zobowiazania wobec osdb nieprowadzacych ksiag rachunkowych na dzieh
31.12.2010 r.

- naleznosei z tytutow publiczno - prawnych na dzieh 31.12.2010 r.

- fundusze specjalne na dzieh 31.12.2010 r.

- rozliczenia mî dzyokresowe na dzieh 31.12.2010 r.

- fundusz statutowy na dzieh 31.12.2010 r.

Biegly nie obserwowat inwentaryzacji z natury lecz nie wnosi zastrzezeh i potwierdza

prawidtowosd i rzetelnos£ ich przeprowadzenia.

Stwierdza sie, ze ksiegi rachunkowe wraz z dokumentacja stanowia_ca_ podstaw§ do ewidencji

ksiegowej operacji gospodarczych - sa_ prawidtowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowosci

i stanowia^ podstaw^ do sporzadzenia zbadanego sprawozdania finansowego.

3. AKTYWA

Aktywa zbadanego bilansu przedstawiaja^sî  nastepujajso:

3.1 .Aktywa trwate 2 567 447,15 zl

Stanowiqone aktywow ogotem, z tego przypada na:

3.1.2. Rzeczowe aktywa trwate w wysokosci 2 567 447,15 zt

Stanowia^ one 56,50% bilansowej sumy aktywow.

Podzial rzeczowego majatku trwaiego wedtug grup rodzajowych jest nastepujacy (w zi):
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a) Srodki trwate

Tresc
Budynki, lofcale i
obiek.in2.lacU

wod.
Maszyny i uizadz. Srodki transp. Inne srodki trw Razem

Wartosc brutto

Bilans otwarcia

Zwiekszenia

Zmniejszenia

Bilans zamkniecia

406653,50

406653,50

270 178,63

270 178,63

324289,99

324289,99

288487,41

91 512,42

379999,83

1289609,53

91 512,42

1 381 121,95

Umorzenie

Bilans otwarcia

Zwiekszenia

Zmniejszenia

Bilans zamkniecia

Wartose netto na BO

Wartose netto na BZ

72 957,75

20 525,82

93483,57

333695,75

. 313 169,93

141 339,45

44 764,97

186 104,42

128839,18

84 074,21

282464,32

41 825,67

324 289,99

41 825,67

113028,61

44 362,04

157390,65

175458,80

:222 609,18

609790,13

- 151478,50

761 268,63

679819,40

619 853,32

b) Srodki trwate w budowie:

Tresc

Srodki trwate w budowie

Bilans otwarcia

141 021,14

Zwiekszenia

1913240,69

Zmniejszenia

106 668,00

Bilans zamkniecia

1 947 593,83

Biegly stwierdza wiarygodnosc i zgodnosc pozycji bilansowej nRzeczowe aktywa trwate", gdyz:

- Srodki trwate byiy w 2010 r. objete inwentaryzacja. metoda_ weryfikacji. Roznice

inwentaryzacyjne nie wystajpily,

- wycena rzeczowego majatku trwatego jest zgodna z przyj^ta_ DPolityka^ Rachunkowosci"

oraz art. 28 ustawy o rachunkowosci,

- dokumentacja dotyczaca przychodu i rozchodu srodkow trwaiych jest kompletna i prawi-

dtowa,

- srodki trwate amortyzowane sa_ metoda_ liniowa, - metod amortyzacji w roku obrotowym nie

zmieniono,

- dotychczasowe umorzenie rzeczowych aktywow trwaiych ogotem wynosi 55,12 %,

- wtesciwa jest wycena srodkdw trwaiych, w tym umorzenia srodkdw i ich amortyzacji jako

zarachowanego w koszty umorzenia,

- ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majajku w sprawozdaniu finansowym - nie

nasuwa uwag,

- amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodk6w trwaiych za rok badany

wynosi 151478,50 z*, w srodkach trwaiych w budowie nie wystepujq inwestycje

zaniechane,
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3.2. Aktywa obrotowe wykazane w bilansie 1 976 852,61 zt

Stanowia. 43,50% aktywow ogotem, z tego przypada na:

3.2.1. Zapasy, ktore czyniq w bilansie sum? 2 272,25 zt

Stanowia. one 0,05% bilansowej sumy aktywdw.

Na zapasy sktedaja. si? materiaty, ktdre zostaty zinwentaryzowane droga. spisdw z natury, r6znic

inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.

3.2.2. Naleznosei krotkoterminowe 73 424,50 zf

Stanowia. 1,62% aktywow i dotycza. naleznosci od:

NFZ na kwote. - 45 107,20 zl

Pracownikow z tytuiu pozyczek z ZFSS - 19 900,00 zt

PRZSAKrakdw - 7147,46 zt

Powiatowego Urz?du Pracy w Olkuszu - 1 269,84 zt

Naleznosci zostaty zinwentaryzowane w drodze potwierdzenia said i weryfikacji.

3.2.3. Inwestycje krotkoterminowe 1 901 155,86 zf

Stanowia. 41,84% aktywdw i obejmuja_srodki pieni§£ne w kasie i na rachunkach bankowych

Srodki pieni?zne w kasie zostaly zinwentaryzowane, a stany §rodk6w pienî znych

na rachunkach bankowych potwierdzone na dzien bilansowy przez bank! obstugujace jednostke.

3.3. Ogotem aktywa bilansu wynosza. 4 544 299,76 zt

Z podkresleniem, ze przy wycenie bilansowej poszczegolnych sktadnikow jednostka zastosowata

si? do nadrzednych zasad rachunkowosci, wynikajapych z ustawy o rachunkowosci oraz z zasad

okreslonych w przyj§tej polityce rachunkowosci.

4. PASYWA zbadanego bilansu ksztaftujq siq nastepujqco:

4.1. Fundusze wlasne zgodnie z aktywami netto ogofem

czynia kwote (art. 3.1.29 uor) 462 168,76 zf

Stanowia. one 10,17% pasywow bilansu, w tym mieszcza. si?:

4.1.1. Fundusz statutowy 407 908,07 zf

Wykazany zgodnie ze stanem faktycznym, zwiejkszany jest z nadwyzki przychodow nad kosztami

roku obrotowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

4.1.2. Wynik finansowy netto roku obrotowego - zysk 54 260,69 zt

Ustalony zostat na podstawie prawidtowych zdarzeh gospodarczych, uj?tych w rzetelnych

ksi?gach rachunkowych i jest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurujacym w rachunku

zyskow i strat.

4.2.Zobowiajzania i rezerwy na zobowiazania czyniq 4 082131,00 zt
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Stanowia_one 89,83% bilansowej sumy pasyw6w i z tego przypada na:

4.2.1. Rezerwy na zobowiazania 8 540,00 zt
Stanowia. 0,19% pasywow i obejmuja^ rezerw§ na koszt badanie sprawozdania finansowego

stowarzyszenia za 2010 r. Pozycja potwierdzona w drodze weryfikacji.

4.2.3. Zobowiazania krotkoterminowe 33 223,92 zt
Stanowia_Q,73% pasywow i obejmuja_wiarygodnie ustalone:

Zobowiazania z tytutu dostaw i uslug -12 009,03 zi

ZFSS -21 214,89 zt

Salda uzgodnione w drodze inwentaryzacji. Odpisy na fundusz socjalny Stowarzyszenie

przekazato na wyodr^bniony rachunek bankowy - pozycja bez uwag.

4.2.4. Rozliczenia mî dzyokresowe 4 040 367,08 zt

Stanowia_one 88,91% bilansowej sumy pasywow.

Pozycje stanowia_ rozliczenia dotycza.ce wiasciwie ustalonych i wykazanych w pasywach bilansu

przychodow do rozliczenia w przysziych okresach. Umowa z dnia 22.02.2010 r. o

dofinansowanie projektu pn. ,,Rozbudowa Osrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -

Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22" zawarta pomi§dzy jednostka. a Wojewodztwem

Matopolskim zostata zabezpieczona wekslem In bianco na kwote 1 143 723,00 zi.

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tytuty rozliczen

Rozliczenia mî dzyokresowe przychodow

dotacja z PFRON - srodkitrwafe

dotacje na rozbudowe II pi@tra OREW (EFRR, PFOSiGW,
UW-PFRON

dotacja MEN - Starostwo Powiatowe na OREW

darowizna z TVP SA

darowizna na WTZ

dotacja PFRON rehabilitacja

dotacja MRPO na rozbudowe OREW

dotacja PFRON na rozbudowe OREW

Stanna 31.12.2010

• - . ; / . ; • 4040 367,08

43 518,60

145 874,75

2380881,11

12 750,00

11 153,11

31 981,81

1 001 054,70

413 353,00

4.3. Ogotem pasywa bilansu 4 544 299,76 zt

Wszystkie pozycje pasywow zostaiy wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzgl̂ dnieniem

nadrz^dnych zasad rachunkowo§ci oraz przyjetej przez jednostk§ polityki rachunkowosci.

5. RACHUNEK ZYSKOWI STRAT za okres 01.01.2010- 31.12.2010 r.

sporzadzony zostat w formie okreslonej w zata_czniku 2 do rozporzadzenia Ministra Finansow z

dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niekt6rych jednostek

niebeda_cych spotkami handlowymi, nieprowadzapych dziatalnosci gospodarczej.
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5.1. Przychody dziatalnosci statutowej
z tego przypada na:

5.1.1. Sktadki brutto okreslone statutem
Sktadki zebrane od cztonkow stowarzyszenia w 2010 r.

5 638 764,93 zt

5 548,80 zl

5 633 216,13 zt5.1.2. Inne przychody okreslone statutem
z tego przypada na:

dotacje -5499 108,81 zl

darowizny i inne - 134107,32 zt

W pozycji tej wykazywane sa dotacje, darowizny, zbiorki publiczne oraz refundacje otrzymane na

fmansowanie dziatalnosci nieodpfatnej pozytku publicznego. Przy czym jednostka wszystkie

otrzymane dotacje przyjmuje jako przychody przyszlych okresow i rozlicza stopniowo poprzez

przychody w okresie realizacji zadart na ktore dotacje otrzymata lub rownolegle do odpisow

amortyzacyjnych srodkow trwatych w przypadku dotacji otrzymanych na ich budow§ lub zakup.

5.2. Koszty realizacji zadari statutowych 5 220 752,67 zt

Koszty te ustalone zostaty w sposob wspotmierny do przychod6w, z uwzglednieniem

nadrzednych zasad rachunkowosci, w tym zasady memoriatu.

Koszty

Amortyzaeja

Zuzycie materiatow i energii

Usiugi obce

Podatki i optaty

Wynagrodzenia i ubezpieczsnia
spoteczne

Pozostate koszty rodzajowe

Razem

Kwotawzt

150 516,55

456 265,51

281224,76

26470,17

4 242 294,20

63981/48

5 220 752,67

koszt6ww%

2,9

8,7

5,4

0,5

81,3

1,2

100,0

5.3-Koszty administracyjne

Koszty administracyjne

Amortyzacja

Zuzycie materiatow i energii

Ustugiobce

Podatki i optety

Wynagrodzenia i ubezpieczenia
spoleczne

Pozostate koszty rodzajowe

Razem

Kwotawzt

961,95

15 293,71

33 258,69

103,70

350 182,00

5061,90

404861,95

kosztoww%

0,2%

3,8%

8,2%

0,0%

86,5%

1,3%

100,0%

404 861,95 zt
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SAPozostate przychody 11 405,11 z*

Obejmuja^ przychody z tytulu obciazenia kosztami ponoszonych przez inne jednostki za

posrednictwem stowarzyszenia (media).

Powyzsze kwoty zostaty rzeczowo nalezycie i memoriatowo udokumentowane, jako przychody

posrednio zwiazane z podstawowa_dzialalno§cia. jednostki.

S.S.Pozostate koszty 11 400,11 z*

Obejmuja koszty ponoszonych przez inne jednostki za posrednictwem stowarzyszenia (media),

kt6rymi nastepnie sa obcî zane te jednostki.

Powyzsze kwoty zostaty rzeczowo nalezycie i memoriatowo udokumentowane, jako koszty

posrednio zwiazane z podstawovra dziaialnoscia_ jednostki.

5.6. Przychody finansowe 41 105,38 z*

Obejmuja, wiarygodne korzysci uzyskane przez jednostk§ z operacji finansowych roku 2010,

w postaci odsetki od lokat.

5.7. Wynik finansowy ogotem

Powyzsze dane dotyczace przychodow i kosztow pozwalaja, na ustalenie figurujajcego

w rachunku zysk6w i strat wyniku finansowego w kwocie 54 260,69 z\

Z powyzszych danych liczbowych i ustalen biegtego wynika, ze rachunek zysk6w i strat za rok

obrotowy sporzajdzony zostat obowiazujaca, prawidtowa. metodaj zgodnie z rozporzajdzenia

Ministra Finansow z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla

niektorych jednostek nieb^dapych spotkami handlowymi, nieprowadzacych dziaialnosci

gospodarczej. Zgodnie z przyjejtymi przez jednostk^ zasadami dodatnia roznica pomiedzy

przychodami a kosztami roku obrotowego jest przeznaczana na zwî kszenie funduszu

statutowego. Jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego od osob prawnych.

6. Badanie informacji dodatkowej

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje i objasnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbfdny zakres danych liczbowych

i stownych.

7. Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegty stwierdza, ze mî dzy dniem bilansowym 31.12.2010 r., a data zakohczenia badania nie

wystapiiy istotne zdarzenia, majace wptyw na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy,

przy czym uwzgl̂ dnia si§ w tym zakresie oswiadczenie zto±one przez Zarzad.

8. Podsumowanie.

Podsumowanie wynikow badania zawarte jest w opinii biegiego rewidenta, stanowiacej odr^bny

dokument, wymagany przez ustaw§ o rachunkowosci.
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Niniejszy raport zawiera 14 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegtego

rewidenta.

Integraln^cz§s6 raportu stanowia^zataczniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

2. Bilans sporzadzony na 31.12.2010 r.

3. Rachunek zyskow i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

4. Informacja dodatkowa.

K/uczo rewident nr rej. 11198:
Biegty Rewident Mr KIBR 11092

Krakow, dnia 08.03.2011 r.

Kwiek

Kancelaria Biegtych Rewidentow
KRAK-AUDYI s.c.

Katarzyna Kwiek, Grzegorz Kwiek
32-087 Zielonki, ul. Kanadyjska 46
NIP 5130164122 Regon120713744
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