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OPINIA

NIEZALEżNEGo BIEGŁEGo REW|DENTA
dla

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ko|egium Prezesów okręgów oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
Związku PoIskich Ańystów PIastykóW
PrzeprowadziIiśmy badanie Załączonego sprawozdania finansowego zwjązek PoISkich AriystóW
P|astykóW' z Siedzibą w Warszawie przy ul' Nowy sw|at 7i6. na które składa Się:

1.
2'
3'
4'

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bi|ans sporządzony na dzień 31 grudnia 20,16 r.,
rachunek zyskóW istrat Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

dodatkoweinformacjeiobjaśnienia'

r.,

Kierownik jednostki jest odpowiedfiaIny za prawidłowośćksiąg rachunkowych' sporządzenie i rzeteIną
prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działaInościzgodnie z

Ustawą

z

dnia 29 Września 1994 r' o rachunkowoŚci (Dz' U'

z

2Q16

o rachunkowości,')' Wydanymi na jej podstawie przepisamiwykonawczymi

r' poz'

1047) (,'ustawa

oraz innymi obowiązującymI
przepisami prawa. Kierownik jednostkl jest również odpowiedzia|ny za kontro|ę wewnętrzną, którą
Uznąe za niezbędną' aby Sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości
powstałych Wskutek ce|owych działań |Ub błędóW'

zgodnie z ustawą o rachunkowości' kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (|ub innego
organu nadzorującego) jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działaInościspełniały Wymagania przewidziane w uStawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było Wyrażenie opinii o tym' czy sprawozdanie finansowe rzete|nie i jasno'
przedstawia sytuację mająikową i finansową, jak też Wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami uStawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziIiśmy Stosownie do postanowieńj

1. rozdzialu 7 ustawyo rachunkowosci.
2. 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 racjona|ną pewnośó' ie Sprawozdanie
finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia Są Wo|ne od istotnych
niepraWidłoWości.

Badanie po|ega na przeprowadzeniu procedUr mających na ceIu uzyskanie dowodóW badania
dotyczących kwot i informacji ujawnionych W sprawozdaniu finansowym. WybÓr procedur badania

za|eŻy od naszego osądu, W tym oceny ryzyka Wystąpienia istotnych nieprawid,łowościW sprawozdaniu
finansowym na skutek celowych działań |ub błędóW. Prz eprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod

uwagę kontro|ę Wewnętrzną związaną ze sporządzeniem o|az rzete|ną prezentacją sprawozdania
finansowego W ce|u zap|anowania stosownych do okoliczności procedur badania' nie zaśw ce|u
Wyrażenia opinii na temat skuteczności dZiałania kontroIi wewnętrznej W jednoStce. Badanie obejmuje
róWnież ocenę odpoWiednioścj stosowanej polityki rachunkowości. zasadności szacunkóW dokonanych
przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego'

Gdańska Grupa Audytorów sp. f o.o.

,!

Wyrażamy pŻ ekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią Wystarczajqcq
podstawę'do wyrażenia przez nas opinii.

i

odpowiednią

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działa|ności.
Jednakże naszym obowiązkiem było, w zwiqzku z pzeprowadżonym badaniem sprawozdania
finansowego, zapoznanie się z treściq sprawozdania z działalnościiwsi<azanie czy informacje w nim
zawańe uwzg|ędniają postanowienia ań. 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z infońacjami
zawańymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem było takŹe złożónie
oŚWiadczenia, czy w świet|enaszej wiedzy o jednostce ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania
sprawozdania finansowego stwierdziliŚmy w sprawozdaniu z działalnościistotne zniekształcenia.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

a. przekazuje Żete|ny i jasny obraz

sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31-12-2016 r
jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01-o1.2oJ6 |. do 31-12-2016 r., zgodnie z mającymi'
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (po|ityką) rachunkowości'

b. zostało sporzqdzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c. jest zgodne co do formy i treści z obowiqzujqcymi jednostkę pzepisami prawa i postanowieniami
statutu jednostki.

Tomasz Szane| Nrw rejestŻe 10931
K|uczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie w imieniu
Gdańska Grupa Audytorów sp. z o'o.
Nr w rejestrze 3385
u|. Kró|owej Jadwigi 137 D / 5
80-034 Gdańsk

Gdańsk, dnia 17.03-2017

Tomasz Szanel
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RAPORT

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2016

r.

dla
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ko|egium Prezesów okręgów oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
związku Po|skich Ańystów PIastyków
z siedzibą w Warszawie przy u|. NoWy Świat 7/6

A. czĘścoGÓLNA

L

Stan organizacyjno

- prawny

badanej Jednostki

1'

Informacje dotyczące aktu założycie|skiego:

.

Data aktu za,lożycie|skiego: 15-06-1996

2.

.
.
.
3'
.
.
4'
.
.

Informacje dotyczące rejestracji W Krajowym Rejestrze Sądowym:

oznaczenie

rejestru

rejestracji:
Numer KRS:
Data

Sąd Rejonowy d|a m'St. Warszawy
Gospodarczy KRS
Rejestr stowarzyszeń

Warszawie. X|| Wydział

W

15-04-2Q02

0000106679

Pozostałe dane identyfikacyjne
numer identyfikacji

podatkowej NIP

526-025-13-80

numer identyfikacji

statystycznej

001401758

REGON

Podstawowym przedmiotem działa|nościJednostki zgodnie z rejestracją jest'
działa|noścna rzecz ochrony praw zawodowych' mora|nych
plastykóW,

i

materia|nych ańystów

reprezentowanie członkóW ZPAP w kraju iza granicą.

Faktycznie prowadzona działalnoścjest zgodna z działaInościązarejestrowaną'

5'

Fundusz podstawowy Jednostki na dzień bi|ansowy Wynosił 8 744 341 ,74

Gdańska Grupa AudytoróW sp. z o'o'

zr|'

Związek Po|skich AńystóW PIastykóW
Raooń z badania sorawozdania

finansoweqo

6.
7.

8.

.
.
.
.
.
.

,]2
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Fundusz własny na dzień bj|ansowy Wynosił 3 734 625
zł.
'96
Wed,ług stanu na dzień bilansowy nie Występowały powiązania z innymijednostkami za|eżnymi'
i stowarzyszonymi _ w rozumieniu ań'3 ust1' pkt'43 ustawy o rachunkowości:

wspóŁa|eŹnymi

organ Uprawniony do reprezentacji jednostki Według KRS
Prezes ZPAP - Janusz Janowski
Wiceorezes ZPAP

-

Wanda Hansen

Skarbnik ZPAP - Adrianna Garnik
Członek zarządu ZPAP - Piotr Gotkowski

członek Zarządu ZPAP Sekretarz ZPAP

-

|Wa Kruczkowska-Kró]

Tomasz Kucharskl

W roku objętym badaniem oraz do dnia zakońCzenia badania W składzie zarządu nie nastąpiły
zmiany.

||. Dane identyfikujące badane sprawozdanie finansowe
Na badane sprawozdanie finanSoWe Jednostki składa się:

1.
2'
3'
4.

wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bi|ans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r''
który po Stronie aktywóW i pas}M/óW zamyka się sumą
rachunek zyskóW i Strat Za rok obrotowy od l stycznia do 31 grudnja 2016 r'

Wysokości

Wykazujący stratę W
dodatkowe informacje i objaśnienia

Badaniem objęto także kSięgi rachunkowe
badanego sprawozdania za 2016

sprawozdania finansowego.

r. w

i

4 503 116'55 zł.
196 209'99 zł.

dokumentację stanowiącą podstawę Sporządzenia

zakresie zgodności danych kwotowych

W

nich ZaWańyCh z danymi

Biegły nie korzysta,| z Usta|eń innego biegłego rewidenta (działającego W imieniu innego podmiotu
aUd},torskiego)' audytu WeWnętrznego jednostki. kontroIi ZeWnętrZn ej oraz |zeczoznawcy.

lll.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok

sprawozdanie finanSoWe Za poprzedni rok obrotowy zbadał biegły rewident Urszu|a Krzyźzak działa1ąca
Sp' z o'o. wpisanej na |istę podmiotóW uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych przez Krąową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 1561 i Uzyskało opinię bez zasIrzeŻen.
W imieniu firmy Dossier

Sprawozdanie finansowe za 2015 r' zostało zatwierdzone przez Ko|egium PrezesóW okręgóW ZWiązku
PoIskich AńystÓw PIaStykóW W dniu 16-04-2016 r., ktÓIe poniesioną stratę postanowiło pokryĆ z zyskóW
|at przyszłych'
Bi|ans zamknięcia roku ubiegłego fosta,| poprawnie Wprowadzony do ksiąg jako bi|ans otwarcia roku
badanego' ciągłoścbjIansowa Została zachowana-

Sprawozdanie finansowe
dnia 27-04-2016

za

2015

r.

zostało fłożone W

Krajowym Rejestrze sądowym

r.

Gdańska Grupa AUd},toróW Sp' z o'o.

związek PoIskich AńystóW PIastykÓW
Raoort z badanla sorawozdania

finansoweoo

lV.
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Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Badanie Sprawozdania finansowego za 2016 r' przeprowadziła Gdańska Grupa AudytorÓW sp' z o'o',
80.034 Gdańsk' u|. Krótowej Jadwigi 137 D / 5' Wpisana na |istę podmiotóW uprawnionych do badania
Sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3385, Zgodnie z umową
z dnia 10.10-2016 r' zawaftą W oparciu o Uchwałę Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Po|skich
AńystóW PlastykÓW z dnia 08.10-2016 r'

W imieniu podmiotu Uprawnionego, badanie przeprowadzit k|uczowy biegły rewident Tomasz szane|
Wpisany do rejestru jna listę biegłych rewidentÓW Wykonujących zawód biegłego fewidenta pod
numerem 10931.

ZaróWno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie bieg,ły rewident oraz
asystenci' stwierdzają, że pozostają niezaIeżni od badanej JednoStki' W rozumieniu ań' 56 uSt'3 ustawy
o biegłych rewidentach iich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Badanie przeprowadzono w siedzibie badanej Jednostki w okresie od 08-03-2017 do 17-03-2017

.

zarząd związku PoISkich AńyStóW PIaStykóW w dniu 17-03-2017 r. złożyłośWiadczenie o komp|etności,
rzeteInościi prawidłowościspraWozdania finansowego przedstawionego do badania, Ujawnieniu

W informaCji dodatkowej wszeIkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień biIansowy oraz nie

zaistnieniu do dnia ztozenia ośWiadczenia zdarzeń wpłyv/ających
wykazywanych w sprawozdaniu za rok badany.

W

sposób istotny na wie|kość danych

W trakcie badania sprawozdania finansowego Jednostka udostępniła WSzeIkie dokumenty i informacje
niezbędne do Wydania opinii i sporządzenia rapońu. ograniczenia W zakresie badania nie Wystąpiły

Badanie przeprowadzone zostało W częścimetodą Wyrywkową, Według stosowanych prób i poziomóW
istotności Wymaganych przez krajowe standardy rewizji finansowej. Z uwagi na ograniczenia właściwe
każdemu systemowi kontro|i' nie jest możliwe Uniknięcie ryzyka - pewne nieprawidłowoŚci mogły nie
zostać WVkrvte'

Gdańska GrUpa Aud},toróW sp' z o.o'

Zwlązek PoIskich AńystóW PIastykóW
Rapoń z badania sorawozdania

fjnansoweoo

B. czĘŚc

Strona 4 z 12

ANAL|TYCZNA RAPoRTU

Działa|nośĆgospodarczą Jednostki, jej wynik finansowy oraf sytuac.ję majątkową. obrazują poniższe
zestawrenra:

.
.
.
l.

bilans,

rachunek ZyskóW

i

strat'

głóWne WSkazniki ekonom Iczne

Bilans
2015-.12-31
10

7

I

: n ematena ne I praw.e
)ze.zo'e.lllw. |Ńa]e

00(
r5.51

15 49

00c
AKTYIVA OBROTOWE
219 5919t

nwesl,c]e |ó(l.o erm nowe
Krótkotem nowe roz cf€na

wPŁAw

NALEZNE

262 t0a.5l

122J5231

459

274

1 695 590 31

739 5t

m/o

NA KAP|TAŁ

lt09(

0.0t

aTs 67

PoosT'

D.
96,71

KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY
149 rc

Kap 1ał lf!.dusf) podsławÓwy
I

Kap lał (LId!sz) zapasowy

r01 196 3t

224

21t

Pozostale kaplary (fundusze) rezeMowe

zrsr (srr.r.)

r a'!beQrr.h

-10273
r5 905 6t

VI

1

233 5J

odp sy z zysk! nello w crąg! rok!

zoBo1Ą'

I

REZERWY NAzoBow

PezeiBl na zoboł azJ. a
I

zobÓwązrńla

dłUgo1erm nowe

zobow azan a kfótko1erminowe

676 562 2a

a2(

a2c
.ioo,0(

Majątek brutto Jednostki

(=

Akt}ryva

)na

zmniejszył się o 2'62 % iWynosił 4 503 116,55

dzień bi|ansowy, W Stosunku do roku ubiegłego

z]t'

Majątek netto Jednostki ( = Aktywa - Zobowiązania i rezerwy ) na dzień bi|ansowy' W stosunku do roku
Ubiegłego zmniejszył s]ę o 8'45 % i Wynosił 3 734 625 '96 zł.

Rzeczowe aktyava trwate na dzień bilansowy. W stosunku do roku ubiegłego WZroSły o 4,50
i

%

stanowity 16'62 % aktywóW'

Na|eżnościkrótkoterminowe na dzień bi|ansowy, W stosunku do roku ubiegłego zmniejSzyły się
o 53 17 yo I stanowiły 2'73 % aktywow'

Zobowiązania krótkoterminowe na dfień bilansowy W stosunku do roku ubiegłego Wzrosty o 43'56 %
Stanowiły 17'07 % paswóW.

i

Gdańska Grupa AudytoróW sp. z o.o.

A

ZWiqzek PoISkich AńystóW PIastyków
RaDoń z badanla sDrawozdania f nansoweoo
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||. Rachunek zysków i strat
2015

6

2

)Ęychody ze spPed frówna.e f.

2016

m

5

a

7

5a' 66ż oc

Kosz y dza alnościop€rac\]ne]

zyŚk/slraią

83 5E

.. JPżodaży

67 122,52
2A 2E

36 373.39

E

zyŚk/st.al. z dział.lnościop.racyjn.j

.1a5 939'2€

-205 373,69

3,42

G

159T12ę

H

L

1 233,57

-523 753,52

o0c

o0c
PozoŚ(ale obow a3lowe ob. ązen a
L.

0.0(
-623753,5t

1 233,57

Działa|noścgospodarczą w badanym roku Jednostka Zamknęła stratą W kwocie 196 209'99 Zł'

W badanym okresie nastąpił Wzrost przychodóW ze spzedazy W stosunku do roku poprzedniego
o 4,59 ya, przy jednoczesnym spadku kosztów działa|ności operacyjnej a 5'71 .k'

Fluktuacja przychodóW oraz kosztów dZiałaInościoperacyjnej spowodowała iŹ Jednostka W badanym
roku poniosła Stratę na sprzedaży W kwocie 236 938'80 zł'

Pozostałe przychody operacyjne w badanym okresie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się
o 163 '25 .k'

o 71 ,72 yo przy jednoczesnym Wzroście pozostałych kosztóW operacyjnych

Gdańska Grupa AUdytoróW Sp. z o.o.

ZWiązek PoIskich Ańystów PIastykóW
RaDoń z badania sorawozdania f]nansoweqo
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|||. Glówne wskaźniki ekonomiczne
Podstawa do obticzeń

2014

2015

2

3

10 95%

o,34%

12 794/a

20'16

fmlana
3-2

4-3

5

6

-4.36%

10.61

-4,02

0,39%

-5.25ya

12Ąa

-4 A6

103 58%

-3.29%

-38 84%

100 29

-46 24%

,62 95%

-46 904/.

23,f9

16,05

2,AO

3,66

0,86

-1 22

2.ao

3,66

0.86

248

)11

107

142

5

131

18

113

Wskażniki rentowności
Rentownośc majątku
wvnrk nnansowv nello
suma aktwvów
Rentownośćkapjta]U wlasnego

wvn

k

inansowv neto

Kap]tałv Własne

Rentownośc netto sprfedaŻy
Wvnlk finansowv netto
Przychody netio ze sprzedaŻy
oroduklów towarów
Rentownośćbrutto sprzedaży
WVn|k ze sorzedaŻV oToduktow ItowaTow
Przychody netto ze sprzedaży
oroduktów i towarów

Wskaźniki płVnności
. Biezac. plVnność
ĄE!Y!c-9!I9!9!!e-9s.aĘ!l

Zobowiafania krótkoterminowe
' Wskaźnik szvbk e|spłatv zobowazań
Aktwva oDrotowe zaoasv
Zobowiązan]a krótkotermlnowe
-Wskaźnik płynnościp eniężne] szYbk ei
InWestvcie krÓtkoterminowe

Zobow]ązan a króikoterm nowe

224

069

-0 89

Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku
SzVbkośĆ obrotLl naIeznośc
Na|efnoscl z lvt' dostaw l LrsłUo x 3tj5
Przychód netto ze sprzedaży
oroduktów itowarów
Na|iczone spłaty zobow ązań
zobowrazanra z tv1. dostaw I usluo x 365
fuiycje materiałów ienergji + usług obce + pozostałe
koszty rodzajowe+wańość sprzedanych ma|eria|ów i

towarow

ocena zdolnoścido obsłuoi zadłużenia

Wskaźnik pokrvcia maiatku trwałeao kaotałem własnvm (%
KaDitałV Własne
l\,4ajatek

stoDa zadłuzen a

tMa1y

141 991a

15i

14 35%

85

142 A6qo

11,05

-10,98

11,78%

17 A7%

-2.57

529

650/o

44.22%

42.93%

-9 S6%

o 21%

375%

1A,17

3,96

A4a/a

(o/")

zobowtazan a ooolern

WańośćakIWvów
Trwałośc struktury linansowan a (%)
Kap ta]y własne+ rezeMy
+ Zobowlaf ania dłLlqoterminowe
suma oaswvów
Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwYżką f nansową
Zvsk netto + amorlvzac a

suma

DasWVóW

Podsumowanie
Działa|nośćgospodarczą W badanym roku Jednostka Zamknę,ła stratą, w Wyniku czego WskaŹnik

rentowności netto sprfedaży wyniÓsł -38,84%
poprzednrego.

ibyt

niżSzy o 35,55 p % W Stosunku do roku

WSkaŹnik ptynności bieżącej W badanym okresie osiągnął zaIecaną wartoŚó.

WskaŹnik rotacji na|eżnościzmniejszył się o 58 dni i na dzień bi|ansowy wynosił 44 dni, co Wskazuje
iż Jednostka szybciej windykuje swoje na|eżnościW stosunku do roku Ubiegłego.
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Aktywa trwałe Jednostki na dzień bi|ansowy były W 100% pokryte funduszem Własnym'

stopa zadłuzenia W badanym okresie zwiększyła się W stosunku do roku ubiegłego o 5,29 p.

ok

iWynosiła 17,07%.

UWzg|ędniając WskaŹniki dokonanej anaIizy finansowej oraz Wyniki badania sprawozdania finansowego
i zdarzeń gospodarczych potwierdzają' że nie Występuje zagrozenie kontynuowania działa|ności
gospodarczej jednostki w roku naStępnym' po okresie badanym'

odnotowaó naleiy przy tym fakt, że jednostka poinformowała we ,,Wprowadzeniu do sprawozdania

finansowego'' o swej zdoInoŚci do kontynuacji działaInoŚci W niezmienionym zakresie'

c.

czĘŚc szczEcoŁowA RAPoRTU

|. system księgowości i kontro|i

Wewnętrznej

Badany podmiot posiada dokumentację opiSującą przyjęte zasady rachunkowości (poIitykę
rachunkowości) określonew ustawie o rachunkowości, Wprowadzone decyzją zarządu' Księgi
rachunkowe prowadzone przy użyciu systemU komputerowego spełniają Wymogi ustawy

o rachunkowości' JednoStka posiada dokumentację zawierającą opiS systemu informatycznego'

DokonaIiśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu księgowoŚci. Naszej ocenle
podIegały w szczegó|ności:

'.
'
.
'.
.

prawidłowośćudokumentowania operacji gospodarczych'
prawidłowośćprowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych'
zasadnośćstosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych isystemu ich przetwarzania
za pomocą Kompulera'
powiązanie danych Wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym'
ochrona dokumentacji księgowej' ksiąg rachunkowych isprawozdania finansowego'
przeprowadzenie i roz|iczenie WynikóW inwentaryzacji.
prawidłowośćochrony dokUmentacji księgowej' ksiąg rachunkowych i sprawozdań
finansowych.

W wyniku tych ocen. W połączeniu z rezu|tatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego' stwierdzi|iśmy, ze system księgowości moŻna Uznać za prawidłowy
i spełniający Wymogi ustawy o rachunkowości' Wyniki badania ksiąg rachunkowych idowodÓW
księgowych stanowiących podstawę zapisów w nich' pozwa|ają uznaĆ je za Spe,łniające Warunek
rzeteIności' bezbłędnościi sprawdzaIności'

Jednostka przeprowadziła w obowiązujących ją terminach inwentaryzację aktywóW
Roz|iczenie inwentaryzacji nastąpiło W księgach rokU badanego'

i

paSyvVóW.

Biegły rewident nie uczestniczył W inwentaryzacji składników majątku Jednostki stosując jednoczeŚnie
a|teInat}ĄVne metody jego Weryf ikacji'
Badanie obejmowało rozważenie działania kontroIi WeWnętrznej W zakresie dotyczącym Sporządzenia
sprawozdania finansowego, W ceIu zaprojektowania odpowiednich W danych okoIicznościach procedur
badania, nie zaśw ce|u Wyrażenia opinii o skuteczności kontroli Wewnętrznej.
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i pasywów

AKTYWA
Aktywa trwale

1.1

2 628 964,17 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe

7

48

40.|

,03 zł.

w tym:

.

748

środki trwałe

401 ,03 zł.

Ana|izę zmian rzeczowych aktywÓW trwałych zawiera nota dodatkowych informacji i objaśnień'
Prawidłowośćdanych potwierdzono w wyniku badania dokumentóW źrÓd,łowych' Nasze badanie
potwierdza prawidłowośćWykazanych danych' saIdo reaIne'

1.2

Na|eżnościdługoterminowe

w tym:

.

.l 880 563'14 zł.

na|eŹności od okręgóW ZPAP z tytułu umóW pożyczek oraz
sprzedaźly nieruchomości na raty

1 880 563'14 zł'

Saldo realne.

2

Aktywa obrotowe

2'1

1 874 152,38 zt-

Na|eżnościkrótkoterminowe

122

7

52,31 zł.

Na|eżnościna dzień bi|ansowy ustalono W kwocie Wymagającej zapłaty' Na|eżnościz tytułu dostaw
i usług inwentaryzowane były drogą potwierdzeń sald' częśckontrahentóW nie podjęła czynności
uzgadniających' Należnościpub|iczno-prawne' rozrachunki z pracownjkami inwentaryzowane były
drogą ich weryfikacji z dokumentami Źródłowymi' SaIdo reaIne.

2.,|.1

Na|eżnościz tytu|u dostaw i usług

60 772'58 zł.

Ewidencja anaIityczna należnościz tytułu dostaw i uStug prowadzona jest Według kIientóW' Wykazane
w bi|ansie na|eżnościWynikają z kont na|eżnościz tytułu dostaw i usług. Sa|do rea|ne'

2',|.2 Pozostałe na|eżności
w tym:

.

na|eżnościod okręgóW ZPAP z tytułu UmóW pożyczek oraz
sprzedazy nieruchomości na raty

saIda kont anaIitycznych dotyczące W/W naIeżnoŚci, Ustalone
z zapisami kont syntetycznych. Saldo realne.

61 973,78

zł'

61 973,78

ztt.

na dzień bi|ansowy są zgodne
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|nwestycje krótkoterminowe

'l 750 524,4O zl.

Środki pienięŹne W banku

1 592 120,43 zł.

w tym:

.
.
.

jednostki uczestnictwa W BPH Fundusz Inwestycyjny otwańy
Parasolowy
środkipieniężne W kasach

155 090'57 zł.
3 313,4o zł.

stan środkóW pienięŹnych zgodny jest ze stanem Wykazanym W raportach kasowych lub wyciągach
bankowych oraz wyn|ka z ewidencj. księgowej' lŚrodki pieniężne W drodze zostały roz|iczone do dnia
badania' Prawidłowośc Udokumentowania operacji kasowych nie budzi zastzeŻeń. Srodki pieniężne
prawidłowo Wykazano W bi|ansie W Wańościnomina|nej' saldo rea|ne.

PASYWA

3

Fundusze własne

3.1

3 734 625,96

Fundusz podstawowy

zl.

8 7 44 341,7 4 zł'

FundUsz zakładowy został wykazany prawidłowo W biIansie- SaIdo reaIne'

3.2

Fundusz zapasowy

1o1 196,37

zł'

-4 914 702,16

zl.

Fundusz zapasowy został Wykazany prawidłowo W biIansie' saldo realne.

3.3

Wynik finansowy netto z Iat ubiegłych

Dotyczy nie pokrytej straty za poprzednie lata. Saldo realne.

3.4

Wynik finansowy netto roku bieżącego

-,l96 209'99 zł.

Dotyczy straty bi|ansowej netto okresu badanego usta|onej Wg ksiąg rachunkowych irachunku zysków
istrat. Saldo realne.

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4'1

Zobowiązania krótkoterminowe

I

fundusze specja|ne

768 490'59 zł.

768 490'59 zł.

w tym:

.
.

wobec pozostatych jednostek

389 814'91 zł'

fundusze specjalne

378 675,68 zt.

zobowiązania na dzień bi|ansowy usta|ono W kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań na
dzień bilansowy nie występują zobowiązania przedawnione lub umorzone. Zobowiązania Wobec
pracownikóW i zobowlązania pub|iczno - prawne inwentaryzowano drogą weryfikacji z dokumentami
Źródłowymi' saldo reaIne.
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usług

18 283,88 zł.

jednostek

18 283,88 zł'

z ewidencji prowadzonej według kontrahentóW- lnwentaryzację stanu na dzień bi|ansowy
przeprowadzono drogą potwierdzenia sa|d od kontrahentóW' częśćkontrahentóW nie podjęła działań
uzgadniających, W związku z czym zobowiązan.a Wykazano W wysokości wynikającej z ksiąg
rachunkowych na dzień biIanSowy. saldo reaIne'

Wynikają

4.1.2 zobowiązania z tytułu podatkóW, ceł i

społecznych

ubezpieczeń
13 698,90 zł.

w tym:

'
.
.

podatek od osób

ZUS
podatek VAT

fizycznych

3 821,00 zł'
3 625'90 zł'

składki

6 252,00 zł'

Sa|da Wynikają z ewidencji oraz ze sporządfonych dekIaracji' Salda prawidłowe'

4.1.3

zobowiązania z tytułu Wynagrodzeń

14 358,58 zł.

dotycfą wynagrodzeń za badany okres, Wypłaconych w roku następnym. Sa|do rea|ne'

4',|.4

|nne zobowiązania

krótkoterminowe

343 47g,55zł.

w tym:

. zobowiązania
. zobowiązania
. inne

z tytułu

repańycji

Wobec twórcóW z tytułu praw

195 180'98 zł.

autorskich

1

47 742,85

z]t.

549'72 zł.

Saldo realne.

4.1.5

Fundusze

specjalne

37g 675,68 zl.

dotyczą stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjaInych' SaIdo reaIne'
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|||. Rzete|nośći prawidłowośćujęcia przychodów i kosztów
Przychody ze sprzedaŻy i zrównane z nimi oraz koszty działa|nościoperacyjnej zostały prawidłowo
zaprezentowane W rachunku zysków i strat' Kwa|ifikacja kosztów nie budzi zastrzezeń. Na podstawie
badanej próby można stwierdzić' że W ramach badanego okreSu ujęto Wszystkie dotyczące tego okresu

i

przychody nieza|eżne od termjnu ich zapłaty. spec}"fjkację pozostałych przychodóW
i kosztÓW operacyjnych oraz przychodów i kosztów fjnansowych za badany okres stanowi poniższe
koszty

zestawienie:

operacyjne
B. Pozostałe koszty operacyjne
C. Prz ychody finansowe
D. Koszty finansowe

A. Pozostałe przychody

|V.

86 373'39 zł'
54 813,28 zł,
12 208,02 zl.
3 039,32 zl.

Rach unek pnepływów pieniężnych

W Jednostce nie WyStępuje obowiązek sporządzania rachunku przepłyWóW pieniężnych.

V.

zestawienie zmian w funduszu własnym

W Jednostce nie WyStępuje oboWiązek sporządzania zestawienia zmian w funduszu własnym'

Vl.

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa zawiera dane Wymagane W ustawie o rachunkowości'

V||. sprawozdanie z działa|nościJednostki
Jednostka nie była zobIigowana do sporządzenia Sprawozdania z działaIności'
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D. |NFoRMACJE KoŃcoWE
Biegły stwierdza' że między dniem bi|ansowym badanego okresu, a datą zakończenia badania nie
wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wp.ływ na roczne sprawozdanie finansowe iWynik
finansowy' przy czym uwzględnia się W tym zakresie ośWiadczenie zrto.izone pŻez zarząd '
Badanie sprawozdania finansowego nie miało charakteru audytu podatkowego'
W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie

u,iawniono naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisóW prawa wpływających
na sprawozdanie finansowe.

Tomasz Szanel Nr w rejestrze 10931
K|uczowy biegły rewident
przeprowadzaiący badanie w imieniu
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