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O p i n i a   

Niezależnego Biegłego Rewidenta 

Dla Fundacji Dzieci Niczyje  

03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59 
 

 

1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok 2005 

Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie, ul. Walecznych 59 za rok obrotowy 2005, na które 

składa się: 
 

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą                                                                                                             518 259,35 zł 

2) rachunek zysków i strat za rok 2005 od dnia 01.01. do dnia 31.12.2005 r. wykazujący 

wynik finansowy ogółem w kwocie                                                                    48 935,63 zł 

3) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Fundacji. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości                    

i jasności przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości dowodów 

księgowych i ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

 

2. Badanie przedmiotowego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie 

do postanowień:  

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121,            

poz. 591, z późniejszymi zmianami), 

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową            

Radę Biegłych Rewidentów, 

3) ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 (Dz. U. Nr 21, poz. 97). Statut Fundacji 

Dzieci Niczyje zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Sądzie Gospodarczym Krajowy 

Rejestr Sądowy w Warszawie. 



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy              

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie niezależnej 

opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało w szczególności 

sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundację przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości oraz szacunków, sprawdzenie, w przeważającej mierze w sposób 

wyrywkowy, dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych, z których 

wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową 

ocenę tego sprawozdania. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawą 

do wyrażenia miarodajnej opinii o przedmiotowym sprawozdaniu. 

Uważamy że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę do wyrażenia 

miarodajnej opinii o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

3. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj ące dane liczbowe                

i pisemne objaśnienia: 

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

i finansowej badanej Fundacji na dzień 31.12.2005 roku, jak też wyniku finansowego za 

okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 roku, 

2) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi              

w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundację przepisami prawa                            

i postępowaniem statutu Fundacji,  

 

                    

 

                                                                 
Biegły Rewident                                                                     Podmiot  wpisany na listę    

                                                                                   podmiotów uprawnionych 

Danuta Szczepańska                                                               do  badania sprawozdań                 

nr ew. 3938/720                                                                     finansowych pod numerem 201        

                                                               pod numerem 201                

Warszawa, dnia  12 lipca 2006 roku. 
            

 
 


