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OPINIA
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
dla Rady
Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego
w Warszawie, ul. Flory 1 lok. 8
z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2015
Przeprowadzilismy badanie zatqczonego sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju
Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego w Warszawie, ul. Flory 1 lok. 8 za rok obrotowy 2015, na
ktore skladaJ4 si^:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporzqdzony na dzien 31.12.2015 roku, ktory po stronie aktywow i pasywow zamyka
si? sumq
1.921.898,74 zl
3) rachunek zyskow i strat, za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku,
wykazujqcy strat? bilansowq netto w kwocie
(-) 77.870,27 zJ
4) dodatkowe informacje i objasnienia.
Za sporz^dzenie zgodnego z obowi^uj^cymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarz^d Fundacji.
Zarz^d Fundacji oraz Czlonkowie Rady sq zobowi^ani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe Fundacji spetniato wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994
r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pozniejszymi zmianami),
zwanej dalej „ustaw^ o rachunkowosci".
Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (polityk^) rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjf maj^tkow^ i
finansow^, jak tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowosci ksi^g rachunkowych
stanowi^cych podstawf jego sporz^dzenia.
Badanie przedmiotowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien:
1) rozdziahi 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 330, z pozniejszymi zmianami),
2) krajowych standardow rewizji finansowej, ustalonych przez Krajowq Rad? Bieglych Rewidentow,
3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o flindacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z
pozniejszymi zmianami).

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z pozniejszymi zmianami),
5) statutu Fundacji.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki sposob, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, pozwalajqcq na wyrazenie niezaleznej opinii o tym sprawozdaniu.
Badanie obejmowalo w szczegolnosci sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez Fundacj?,
przyj^tych zakladowych zasad (polityki) rachunkowosci oraz znaczqcych szacunkow, sprawdzenie
- w przewazajqcej mierze w sposob wyrywkowy, dowodow ksi^gowych i zapisow w ksi?gach
rachunkowych, z ktorych wyrdkajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniufinansowym,jak i
calosciowq ocen? tego sprawozdania Uwazamy, ze nasze badanie stanowilo wystarczajqcq podstaw?
do wyrazenia miarodajnej opinii o przedmiotowym sprawozdaniu finansowym.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdaniefinansowe,we wszystkich istotnych aspektach:
1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj^tkowej i finansowej badanej Fundacji m dzien 31.12.2015 roku, jak tez jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku,
2) sporzqdzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w powotanej
wyzej ustawie zasadami i ustaleniami zakladowych zasad (polityk^) rachunkowosci oraz na
podstawie prawidtowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,
3) jest zgodne, co do formy i tresci, z obowiqzujqcymi Fundacj? przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.
Roczne sprawozdanie merytoryczne z dziatalnosci organizacji pozytku publicznego nie bylo
przedmiotem naszego badania.
Warszawa, 08.06.2016 r.
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