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OPINIA 
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

DLA RADY FUNDACJI 

 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji 

„Edukacja dla Demokracji” z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, na które składa się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się kwotą 1 547 680,76 zł 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który 

zamyka się nadwyżką przychodów na kosztami w wysokości 4 215,73 zł 

4) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Fundacji. 

Zarząd Fundacji oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 

aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), zwanej dalej „ustawą o 

rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i 

jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych 

stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki 

sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez 

Fundację zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej 

mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i 

informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan-

sowego. 



 
____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000067398, NIP 526-22-91-449, REGON 014871296, Kapitał zakładowy 70.000,00 zł. 

Bank Śląski S.A. III O/W-wa: 20 1050 1041 1000 0022 1503 76 78 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej 

opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i 

objaśnienia słowne: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 

i finansowej badanej Fundacji na dzień 31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego za 

rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., 

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w 

powołanej wyżej ustawie zasadami polityki rachunkowości oraz na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 

postanowieniami Statutu Fundacji. 
 

 

Warszawa, 20.05.2016 r. 

 
 
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie:  

 

 

......................................................... 

Elżbieta Rząca 
Biegły rewident Nr w rej. 9124 
 
Działający w imieniu:  
Biura Audytorsko – Rachunkowego  
Eurokonsulting Sp. z o.o. 
Ul. Kobielska 23 lok. 166 
02-349 Warszawa 
Nr ewidencyjny 1863 
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 WARSZAWA, 20.05.2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIA I RAPORT 
 

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA 2015 ROK  

 

 

FUNDACJI  
„EDUKACJA DLA DEMOKRACJI” 

 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

UL. NOWOLIPIE 9/11 

 
 
 

 


