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SPRAWOZDANIE
NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
Z B AD ANIA ROC ZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walnego Zebrania Czlonk6w Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Zloilonq NiepelnosprawnoSci4
,,Potrafig Wigcej"

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Przeprowadzili$my badanie zal4czonego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci
ze Zloaonq Niepelnosprawno6ci4 ,,Potrafig Wigcej", z siedzib4 w Poznaniu (61-612), ul. Rubie2 46E
(,,Jednostka" lub ,,Podmiot badany"), na kt6re sktadaj4 sig: bilans sporz4dzony nadziefi 3l grudnia
2017 roku, rachunek zysk6w istratza rok obrotowy od I stycznia20lT roku do 31 grudnia 2017 roku
oraz informacja dodatkowa zawieraj4ca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe
informacj e i obj aSnienia (,, spr ow o zdan ie fi n ans ow e ").

Odpowiedzialnoit kierownika Jednostki i osdb sprmnujqcych nadzhr za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Z\ohonq NiepelnosprawnoSci4 ,,Potrafig Wigcej" jest
odpowiedzialny za sporz4dzenie, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,
sprawozdania finansowego i za jego rzetelnq prezentacjg zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. 22018 roku poz. 395 zp6funiejszymi zmianami) (,,ustawa
o rachunkowoici"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowi4zuj4cymi przepisami prawa a takZe statutem Jednostki. Kierownik Jednostki jest r6wnie2
odpowiedzialny za kontrolg wewngtrzn4, kt6r4 uznaje za niezbgdn4 dla sporz4dzenia sprawozdania
finansowego niezawieraj4cego istotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem.

przepisami ustawy o rachunkowoSci, Zarzqd oraz cztonkowie Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia na RzeczDzieci ze Zlohonq NiepelnosprawnoSci4 ,,Potrafig Wigcej" s4 zobowiqzani
do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w ustawie
Zgodnie

z

o rachunkowoSci.

Odpowiedzialnoit biegle go rewidenta
Naszym zadaniem bylo wyrahenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki zgodnie z majqcymi
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo6ci i przyjgtymi zasadami (polityka) rachunkowoSci.
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Sprawozdanie niezaleinego bieglego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Zloilonq Niepelnosprawnoiciq ,,Potrafig Wigcej"
za rok obrotowy zakoriczony 31.12.2017 r.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowieri:

l)

2)

ustawy z dnia 1l maja 2017 roku o biegtych rewidentach, firmach audyorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. 22017 roku poz. 1089) (,, ustqwa o bieglych rewidentach"),
Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Migdzynarodowych Standard6w
Badania przyjgtych uchwal4 nr 278315212015 Krajowej Rady Biegtych Rewident6w zdnia
l0 lutego 2015 roku zp6flniejszymi zmianami, w m.ri1zku z uchwal4 nr 2041137a12018 z dnia
5 marca 2018 roku w sprawie krajowych standard6w wykonywania zawodu.

wymagaj 4 przestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
badania w taki spos6b, aby uzyska6 wystarczaj4c4 pewnoS6, ze sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnego znieksztalcenia.

Regulacje

te

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur slu24cych uzyskaniu dowod6w badania kwot
i ujawnief w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zalety od os4du bieglego rewidenta,
w tym od oceny ryzyka istotnego zniekszta\cenia sprawozdania finansowego spowodowanego
oszustwem lub blgdem. Dokonuj4c oceny tego ryzyka biegty rewident bierze pod uwagg dzialanie
kontroli wewngtrznej, w zakresie dotycz4cym sporz4dzania i rzetelnej prezentacji przez Jednostkg
sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okoliczno6ciach procedur
badania, nie zaS wyra2enia opinii na temat skutecznoSci kontroli wewngtrznej Jednostki. Badanie
obejmuje takZe oceng odpowiednio6ci przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci, racjonalno6ci
ustalonych przez kierownika Jednostki wartoSci szacunkowych, jak r6wniez oceng og6lnej prezentacji
sprawozdania finansowego.

Zak'res badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentownoSci badanej Jednostki ani
efektywnoSci lub skuteczno5ci prowadzenia spraw Jednostki przez kierownika Jednostki obecnie lub
w przyszloSci.
WyraZamy przekonanie,2e uzyskane przez nas dowody badania stanowi4 v'ystarczaj4c4
podstawg do wyra2eni a przez nas opinii z badania.

i odpowiedni4

Opinia
Naszym zdaniem, zalqczone roczne sprawozdanie finansowe:

1)

2)
3)

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej Jednostki na dzieri
3l grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od I stycznia 2017 roku
do 3l grudnia 2017 roku, zgodnie z maj4cymi zastosowanie przepisami ustawy
o rachunkowo$ci i przyjgtymi zasadami (polityk4) rachunkowo6ci,
zostalo sporz4dzone na podstawie prawidlowo, zgodnie z przepisami rozdziatu 2 ustawy
o rachunkowo5ci, prowadzonych ksi4g rachunkowych,
jest zgodne co do formy i treSci z obowi4zuj4cymi Jednostkg przepisami prawa i statutem
Jednostki.
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Malgorzath Wojtyla
Prezds Zarz1du

Kluczowy biegly rewident, nr w rej. 12073
dzialaj1cy w imieniu:

MB AUDYT sp. z o.o.,
firma audytorska wpisana
na listg firm audytorskich pod numerem 3850,
z siedzib4 w Poznaniu, przy ul. Romana Maya I
Data sprawozdaniazbadania:4 maja 2018 roku
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