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Morison Finansista Audit sp. z o.o.

Morison Finansista grupa spÓłek doradczych wyprzedzaj ąC 0 Czekiw ania

oP!NlA NlEZALEżNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA

Dla Walnego Zebrania Gzłonków

Stowarzyszenia Na Tak

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Tak,

z siedzibą w Poznaniu, ul. ognik 20C, na ktore składa się:

wprowadzen ie do sprawozdania finansowego;

bilans sporządzony na dzień 3'1 grudnia 2013 roku,

ktory po stronie aktywÓw i pasywow zamyka się sumą

rachunek zyskÓw i strat za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

wykazujący zysk netto w wysokości

dodatkowe informacje i objaśnienia.

5 616 815,27 zł

727 715,49 zł

odpowiedzi al ność Zanąd u

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sp rawozda n ia z działalności od powiedzia l ny jest kierown i k jed nostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoŚci spełniały wymagania przewidziane W

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) zwanej dalej

,,ustawą o rachunkowości'''

odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoŚci z wymagającymi zastosowania

zasadami (polityką) rachunkowoŚci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno

przedstawia ono, We wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak teŻ

wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowoŚci ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

sporządzenia.

ą, I 
unrol"i,łiJ,.nurionul

Siedziba:
ul GłóWna 6
61 -005 Poznań
sekr. +48 61 65 44 102
faks +48 61 87 52 950

lł

I

I
I

iJ
I
I

I
t

email: sekretariat@morison.pl KRS0000101208
www.morison.pl REGON
sąd Rejonowy W Poznaniu 63054094'l
Poznań NoWe Miasto iWilda NlP 778-01-48-896
Vlll Wydział Gospodarczy kapitał zakładowy
KRs 468'000 zł



-2-
Opinia z badania sprawozdania finansowego 2a2013 r.

Stowarzyszenie Na Tak.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1' rozdziału 7 ustawy o rachunkowoŚci,

2' ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie' podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz onadzorze publicznym (Dz.U.z

2009 r. nr 77, poz.649 ze zm.),

3. krajowych standardow rewiĄi finansowej, wydanych przezKrajową Radę Biegłych

RewidentÓw w Polsce'

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposob, aby

uzyskac racjonalną pewnośc, pozwalającą na wyraŻenie opinii o sprawozdaniu. W szczegÓlnoŚci

badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoŚci zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunkÓw, sprawdzenie - W przewaŻającej mierze w sposÓb

wyrywkowy _ dowodÓw i zapisow księgowych, z ktÓrych wynikają liczby i informacje zawarte

w sprawozdaniu finansowym' jak i całoŚciową ocenę sprawozdania finansowego.

Uwazamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.

Opinia

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

i finansowej badanej Jednostki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak tez jej wyniku

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,

zostało sporządzone zgodnie z wymagającymizastosowania zasadami (polityką)

rachunkowoŚci oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

jest zgodne z wpływającymi na treŚÓ sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Jednostki

sk
w'Ąestze

KIuczowy biegły rewident

nle w tmlenlu

,,MORISON FINANSISTA AU DIT"

Spółkazo.o.WPoznaniu
ul. Główna 6

Spółka wpisana na listę podmiotow

uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 255

Poznań, dnia 30 mĄa2014 roku.
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c)
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowazyszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

1.

1.1

RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA NA TAK W POZNANIU
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.

czĘŚc oGoLNA

Charakterystyka badanej jednostki

,,Stowarzyszenie Na Tak'' zostało zawięane na zebraniu członkóW - założycieli na mocy Uchwały

zdnia 20 września 1989 roku'

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

izawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, postanowieniem Sądu

Rejonowego dla miasta Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vlll Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego dnia27 grudnia 2001 roku pod numerem 0000070098.

Jednostka posiada nr statystyczny REGON 630159603 oraz nr identyfikacyjny NIP 779-10-65-369.

Średnioroczne zatrudnienie w roku badanym wynosiło 129 pracowników.

Dnia 22 września 2008 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki ze Stowarzyszenia Pomocy osobom
z Zespołem Downa na Stowarzyszenie Na Tak.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach zycia
osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a W szczególności z zespołem Downa orazich rodzinom.

Celem stowarzyszenia jest:

- wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie na kazdym etapie zycia,

- wspieranieotoczeniaosóbniepełnosprawnychintelektualnie,

- kształtowanie pozytyrunych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych

intelektualnie.

Rodzaj prowadzonej działalności odpowiada danym statutu oraz rejestracji sądowej i nie uległ
zmianie w stosunku do poprzednich okresÓw.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną nie nastawioną na zysk.

Na dzień bilansowy fundusz zakładowy wynosił 1 020 862,14 zł.

Fundusz własny Jednostki na dzień bilansowy wynosi 1748 577,63 zł
porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 331 353,11 ż'

Skład Kierownictwa Jednostkiw roku 2013i do dnia zakończenia badania:

- Pani Halina Maria Grzymisławska Słowińska - Prezes Zarządu,

- Pan Władysław Zacharczuk - Zastępca Prezesa,

- Pan Piotr Dariusz Kuligowski- Członek Zarządu,

- Pani Ewa Teresa Kowańska - Członek Zarządu,

- Pani Dorota Orpiszak - Sekretarz,

i uległ zwiększeniu w
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowazyszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

- PaniTeresa Maria Gorzeńska - Członek Zarządu,

- Pani GraŻyna Mańa Grzegorczyk - Skarbnik'

Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy.

Przedmiot badania

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.,

który po stronie aktywów i pasyruów wykazuje sumę bilansową 5 616 8'15'27 zł

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2013 r' wykazujący zysk netto

- dodatkoweinformacjeiobjaśnienia.

3. lnformacja o badaniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni

727 715,49 zł

3.1 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia2012r.

wykazujące sumę bilansową

izamykające się wynikiem finansowym netto

4 412923'66 zł

396 362'38 zł

zostało zbadane przez firmę ,,Morison Finansista Audit'' Spółka z o"o" w Poznaniu, przy ul.

GłÓwnej 6 i zatwierdzone Uchwałąnr 2 Zv'ryczĄnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Na Tak w dniu 8 czerwca 2013 roku.

Wydana opinia nie zawierała zaslrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostało:

- złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia21 czenNca2013 r.,

- złożone w Urzędzie Skarbowym dnia21 czenNca2013 r.

3.2 Podział wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy dokonany został zgodnie z Uchwałą nr 3

Zv'lyczĄnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Takzdnia 8 czerwca 2013 roku

Wynik finansowy - zysk netto w kwocie

został przekazany na przychody statutowe 20'13 roku.

396 362'38 zł

4. lnformacje o podmiocie uprawnionym do badania oraz podstawa pŻeprowadzenia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ,,Morison Finansista Audit'' spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 6, wpisaną na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową lzbę Biegłych Rewidentów pod

numerem 255, zgodnie z treścią umowy nr 401201312014 zawartądnia 2 grudnia 2013 r.

Umowa zawarta została w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994

roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z2013 r. poz' 330), zwaną dalej ustawą o rachunkowoŚci.

Wyboru podmiotu uprawnionego dokonał, zgodnie z ustawą o rachunkowości, podmiot

zatwier dzĄący s p rawozd a n ie f i n a n sowe.

W myśl art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 mĄa 2009 r' o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.

,l!,o
'fffi i r,,rr,,,.:i.;-r:'.r'r'.'r',;i.sffi"-, I --'.--

'ffisr i Morisom lnternational-w Iwl



5.

5.1

Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowazyszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

z2009 r. ff 77, poz.649 ze zm.), zwanej dalej ustawąo biegłych rewidentach, podmiot uprawniony

spełnił Warunki niezbędne do wyrazenia bezstronnej i niezaleŻnej opinii o badanym sprawozdaniu

finansowym.

Wykonawca oraz czas i miejsce badania

Badanie zostało przeprowadzone W okresie od 26 do 30 maja 2014 roku w jednostce audytora.

Z ramienia firmy "Morison Finansista Audit" badanie przeprowadzili :

- Lidia Skudławska, posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, nr wpisu 9500,

- Szymon Machalski, kierownik zespołu audytorskiego.

W myśl art. 56 ust. 2-4 ustawy o biegłych rewidentach zespół badający spełnił warunki niezbędne

do wyrazenia bezstronn ej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym .

Zakres i metody badania

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki'

Kierownik jednostki oraz członkowie komisji rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane W

ustawie o rachunkowości.

obowiązkiem Audytora jest wyrazenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie

przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadzone zostało stosownie do postanowień rozdziału

7 ustawy o rachunkowości, rozdziału 6 ustawy o biegłych rewidentach, Krajowych Standardów

Rewizj i Fi nansowej or az Międzynarodowych Sta ndardÓw Rewizj i Fi nansowych.

PovvyŻsze standardy wymagają zaplanowania i przeprowadzenia badania tak, aby uzyskać
racjonalną pewność co do prawidłowości sprawozdania finansowego i uzyskać podstawę

wystarczającą do wydania miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu.

5.2 Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, co umozliwiło nam wydanie opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym.

Kierownik Jednostki udostępnił całą wymaganąprzez nas dokumentację' udzielił wymaganych w
czasie badania wyjaśnień i dostarczył pisemne oświadczenie' potwierdzĄące prawidłowość i
rzetelność sprawozdania finansowego, jak równiez omawiające wszelkie zobowiązania warunkowe

oraz istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia
oświadczenia.

Przedmiotem badania nie było wykrycie i ujawnienie zdarzeń objętych ściganiem zmocy prawa oraz
występujących poza systemem rachunkowości.

Badan|e przeprowadzone zostało w części metodą wyryłkową stąd, a Iakże z uwagi na

ograniczenia właściwe kazdemu systemowi kontroli, nie jest mozliwe uniknięcie ryzyka, iż pewne

nieprawidłowości mogły zostaó nie wykryte.

5.3

5.4
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowaayszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

czĘŚc ANAL|TYCZNA RAPoRTU

Wszystkie działania matematyczne zostały pneprowadzone na pełnych kwotach, jedynie ich prezentacja występuje w tys. zł'

1. ocena struktury majątkowo - kapitałowej

Bilanse badanej Jednostki W latach 2011 - 2013 wykazująwzrost sumy aktywów i pasyrruóW z kwoty

3 076 tys. zł do kwoty 5 617 tys. zł, tj. o 82,6 %. W roku badanym suma bilansowa Wzrosła

o 27,3 o/o.

Struktura oraz dynamika aktyruów przedstawia się następująco:

Lp.
ł'tyg'c2eg ól nląnie

1

st8n na rŁiGń 31.'2.2ol3 ] stan na dzi eń 31 -r2.2o12 śtan e dził}ń 31.12.ż111 znlam 2D1312112

lti"1
2

l śtluktuB

3

tF,zł % etruktura tys.t 
I

b

o* atruktun
** ż 

*-
kwota (2,4)

**- c "-'
% (8ra)

9

A. trMłe 5t 90,9% 3 8S,70/ 2 883 93,70/ 1 2At 33,50/

t. niemateńalne iprawne ol 0,0% o,trt 0 0,00/

il. RzeEowe aktywa twałe 5 t0t 90,9% 3 82/ &,70/t 2 883 93,7' I 2801 33,5?

śodki twałe 207( 37,0o/o z ztal so.3ol 233{ 76,W -'14 6,10/

ŚYodki bwałe w fudowie 3 02€ 53,9% r oool irA"t 17 701 142 88,69

ilt Należności dłuooterminoup 0 0,00/o 0,vt 0,09

0 0,0% 0,vt 0,09

Długoterm i nowe rozlicz€ n:a 0,0% 0,07 0,09

B ĄKVwa obptowe 51i 9,1% 58{ 13,3% rggl --- s,gv -76 .13,0"/

Za pasy o,10/o 0,0% 0 0,00/ 1932,61,

il.

zal]cŹk| na doslawy

Należności krótkoterminowe

o,1"/,

1,ovo 1/

0 p"1:

0,3% 51

o:9j!

1,70/ Ą,l

1s32P',o!

277,W

Należności od pozostałych jednostek i,o% 1!:i _!,31 51 1.7y, 4t 2n.99

ilt lnwestycje kótkoterminowe

Kr&k.łermimwe aktwa f Mreowe

4Ą
4t

7ł%
7,8v"

561

561

12,70/.

12,7ya

1Ż8

128

4:.2r/

4.2v,

'.12

-12'

-21 
t6o,

-21,69

IV
Krótkoterm in owe r ozl:|Ezen'B
miedzvokresowe

12 o,2% 1 1i 0,40/ -5,9"1

AKTYWARAZEM 5 817 100,00/o 441 100,00t 30n 100,09 1 201 27,, ot

Po stronie aktyłów w strukturze majątku przewaŻają aktyła trwałe, które w badanym roku

stanowią90,9 % sumy bilansowej (w latach 2011-2012 stanowiły kolejno: 93,7 o/oi86,7 %o).

W wielkościach nominalnych nastąpił Wzrost W porÓWnaniu z rokiem 2012, aktywów trwałych

o 1 28O tys' zł, tj. o 33,5 %. Wzrost ten jest związany z nakładami na modernizację jednej z

placowek prowadzony ch przez Stowarzyszenie.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibąw Poznan|u

Struktura oraz dynamika pasywów przedstawia się następująco:

|ł. wysezogóhbnb
stan m dzbń 3l.t2'ż0l3

t}E'zł l "*'**"

stafl m (b'Eń 31.12.2012
'.--''........."''1"" --

tt.' zł l strr.*tun

śten na dźeń 3l.l2.201 l ŻJiiaiń' żt13l2o1?

;; l--.1 **",,-n, | *..,.,' I strwlun I

3 r 7 a

A. (apitał (fundusz) włas ny 1 719 31,1% 1 117 32,10/o I 138 37,O% 331 23.49

t. (apitał (fundusz) podstawowy 't o21 18,2%t 1 021 23,1% 1 021 33,20/o 0,09

il
{ależne wpłaty na kapitał podstawowy
wielkość uiemna}

0 0,041 o,oo/ 0,0%

ilt. Jdziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0,001 0,@1 0,oo/o o

IV (apitał (fundusz) zapasowy 0 o,001 0,et 0,oyo 0

(apitał (fundusz) z aktualżacji wyceny 0,001 0,00/, 0,0%

vt. 'ozostab kapitały (fundusze) Ezetwowe 0,041 0,07 0,o%

vil. zysk (strata) z lat ubiegłych 0,oo) o,@/, 0,o%

vilt. Zysk (strata) netto 72t 't3,001 396i g,er 11 3,8yo 33t 83,69

tx. )dpisy z zt6ku netto w ciągu rcku
)b rctoweq o (wielkość ujmna)

0,001 0,e) 0,00/o

B. zobowhzania i rezeruy na zobowĘzan h 3 86t 68,90/ 2 996 67,ł) 1 938 63,0% 873 29,101

t. Rezewy na zobowiązania 0,00/ ol o,oo) 0,0% 0

il. zo bowiąza nia długoterminowe 0,0y, 0i 0.00/ 0,0% o

ilt zo bowiaza nia krótkoterm in owe 25t 1,5y 445 '10,'lo/ 14 4,Ao/o -l 91 42,90t

Wob& pozosEłych jednctek 254 4.59 445 10,10/ 1Ą 4,8%o -19 42,99

tv. Rozliczenia międzyok16owe 3 614 u,30/ 2 551 57,80t 1 792 58,3% 1 064 41,701

i-." .;il'", i" *Ęd.y"k;;."'" 361 u.39 255 57,gyo I 792 58,3% 1 064 41,70/

PASYWA RAZEM 5 6't 100 p? 4 413 100,0% 3 076 r00'yń: ,2u 27

Na pasywa bilansu składają się głównie fundusz Własny i rozliczenia międzyokresowe przychodóW.

Rozliczenia międzyokresowe przychodóW dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych lub

sfinansowanych dotacją środków trwałych. Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodÓW

zwiększyło Się o 1 064 tys. zł i stanowi 64,3 o/o ogólnej kwoty pasyruów.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok2013
Stowazyszenie Na Tak z siedzibą w Pozniniu

2.

3.

w 2013 roku w stosunku do roku 2012 wyniki finansowe Jednostki uległy poprawie.
Na wzrost vvyniku Wpłynął Wzrost przychodów ze sprzedaży o 1 114 tys' zł, tl' a 15,4 Yo, przy
wzroście kosztów działalności operacyjnej o 783 tys. ż, tl.o 11 a/o.Takwięc wzrost przychodów był
wyŻszy od tempa wzrostu kosztów o 4,4 punktów procentowych, co spowodowało, ze jednostka
osiągnęła zysk na sprzedazy w wysokości się o 432 tys" zł.
W 2013 roku nastąpiła poprawa wyniku na pozostałej działalności operacyjnejo kwotę 10 tys. zł, tj'
o 3,2 o/o- Negatyłny WpłyW wywarł natomiast wynik na operacjach finansowych.
Podsumowując, Stowarzyszenie osiągnęło w roku badanym zysk netto, ktÓry wyniósł 728 tys" zł
i był vvyższy o kwotę 331 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego, tj. o 83,6 %.

ocena syntetycznych wskaźników charakteryzujących sytuację finansowo - majątkową
w latach 2011-2013

WskaŹniki rentowności w roku 2013 wykazują poprawę w porównaniu z latami 2011 _ 2012" Jest to
spowodowane Wypracowaniem Wyzszego zysku w roku 2013 w porównaniu do roku poprzedniego.
Nalezy jednakze zaznaczyć, że działalnośó Stowarzyszenia nie jest nastawiona na uzyskiwanie
zyskÓw'

WskaŹnik płynności l stopnia - płynności biezącej ukształtował się na poziomie uwaŻanym za
właściwy i wynosi 2,0 (wielkośc poządana 1,8 _ 2,o)'
WskaŹnik płynności szybkiej wynosi 2,0 (wielkoś c pożądana o,9 - 1,o).
WskaŹnik płynności lll stopnia wynosi 1,7 (wielkość poządana oscyluje w granicach 0,2).

ł
{
ł

i

Ocena sytuacji dochodowo-kosztowej

L.p. łw*czsgólnienie
1,01.t1.122013 1ś1,-31j?.Żafl 1J''t.-31.12.2011 zmianą 201312012

ty6. d t!Ę. zl !ys. zl lo/vda tys'zł(3-ł} % {6:4)
2 4 5 6 7

1 ł^lchdy ze spŻdaży 8 33, 7 2.C 5 53( 1 11t 15,4y

2 KosĄ działal ności operacyjnĘ 790 7 119l 5 601 7& 11,09

J lłlynik na sprzedaży 43i {0r -6! 332 330.07

4 Wynik na pozostałej dżałalrDści operacyjnej 30 BI 18'1 1( 3,2i

Wynik na operacjach finanso'Ą/ych -1

6 ylrynlk na dziahlności gospodarczej (3+4+5) 721 397 11ł 331 83,4"/,

7 y:l**l:':'
Wynlk brutto (6+7)

I

ol

-- -- -- jI
72 8t

0i---j
397!

0

118

ol
I

I

rrr I 83,4o/t

I obowiąkowe zmniejszen ia wyni ku 1 1 47.99

10 Vwnik netto {8-9) rssi 11i 33'l



Rapoń z badania sprawozdania finansowego zarok2013
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

Lp. Trgść 2913 ł, 20'l'2t.
'i011 

ł
1 2 3 4 5

1. Wskaźn iki ch arakteryz ujące opa calność &iałalności
1.1. Rentowność akĘwów RoA

13,00/o

41,60/o

9,0%

28,0%

3,8%

10,3%1.ż'
Wyni| f'r]gnsowy nelt] / sl]rna aKywó'w

Rentowność lępitałÓw własnvch RoE
wynik finansowy netto / kapitał własny

1.3. Rentowność netto
8,7% 5,5% 2,1%

wynik finansowy netto / przychody ze spzedaży produktÓW i towarów

1-4- Rentownosć brutto

wynik f inan$wy bruto / puychody ze sprzedaŻy produKóW i towarÓw
8,7% 5,5% 2,',1%

2. Wskaźniki charakterw ujące płyn ność fin an santą

2.1 Płvnność -wskaźnik ołvnności l 2,0 't,3 1,3
aldwa obrotowe oqołem / zoboWiązania krót(oterminowe

2.2 Płynność - wskaźnik płynności ll
2,0 1,3 1,3

aklywa obrotcwe ogole m - zapasy / zobowiązania krÓfl(oterm inowe

2.3 Płynność _ wskźnik płynności lll
1,? 1,3 0,9

środki pieniężne i inne aKyl^ła pieniężne lzobMiązania kótkoterminore

2.4 Płvnność dfu qoterminowa
22,1 9,9 21,0

aldwa ooÓłem / abouiazania kótko- idluqoterminore

3. Wsk aźn i ki ef ektw n oś c i go sp o ń ro wa n i a m aj ątki e m

3.'t szvbkość ob rctu należnośc i
1 0 3naleźności z tyt' dosiaw i usług x 365 l przychód netto ze spuedaży

produktcw i bwarów (w dniach)

3.2 Szvbkość sołatv zobowiaza ń

3 3 4zoboMązaniaztyl'' dostaw i usług x 365 / Mrtość sprzedanycft towarów
mteriałów + kosźy wytwo rzenia spu edanych produktÓw (w dniach)

3.3 Szy bkość obrotu zapasów
0 0 0za pasy x 365 / wańość spzedanych towaróW i roteriałóW + kosż

wytworzenia spradanych produktow ( w dniacit)

4. Ws k aźn i ki c h a r akt eryz uj ą ce zaa ng aż ow an i e i zw ro b o ść ka p itału

4.1 Wb kaźnik zwrotu kapitału własneqo ( w latach ) 2 4 10
kaoitał ułasnv / 3sk netto

4.2 vlbl€źnik pokrycia majątku kapitabm własnym
31 ,1% 32,1% 37,0%

kapibł lvłasnv / aKWa oqołem

4.3 Trwałość struKury fi nansowania
95,0% 88,0% 92,1%kapibłnłasny + rereruy długoterminowe+ zobowiązania dłUgoterminore

gma pasywÓw

5. Wskażniki zdłużenia
5.1 Vvskaźnik oqólneqo zdłużenia 68,9% 67,9% 63,0%

zobowiązania d]Ugolem !no!]ę + k!:ótkol€!mjno!1ę_J__.9_q!Ę p3_s-ylvo!

5-2 l/\iśkaŹnik zadfużenia krótkoterminoweqo
5,0% 12,0% 7,9%

ŻÓhdwiA7^niA królkrtcrminÓwc / 9lma naswóW

WskaŹnik spłaty zobowiązan informuje, że Jednostka reguluje przeciętnie swoje zobowiązania po

3 dniach.

WskaŹnik pokrycia majątku ogółem kapitałem Własnym W stosunku do poprzedniego okresu zmalał

do 31,1 %, to jest o 1 punkt procentowy W poróWnaniu zrokiem 2012.

WskaŹnik trwałości struktury finansowania informuje, iż kapitał stały stanowi 95 % sumy paS}^^/óW,

zatem struktura finansowania jest stabilna i bezpieczna.

WskaŹnik zadłużenia Wynosi 68,9 %, W tym zadłUżenie krótkoterminowe stanowi 5 % ogółu Żródeł

finansowania.
liii
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowazyszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

1.

WYNIKI BADANIA

System rachunkowości

Badana Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

określone wart. 10 ustawy o rachunkowości. obowiązujące zasady rachunkowości zostały

Wprowadzone Uchwałą Zarządu z dnia 24 kwietnia 2013 roku i są odpowiednie do zakresu

prowadzonej działal ności'

Przyjęte zasady rachunkowości są dostosowane do potrzeb Jednostki i pozwalają na wyodrębnienie

wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

W Stowarzyszeniu stosowany jest komputerowy system przetwarzania danych w zakresie:

- ewidencjifinansowo - księgowej,

- ewidencji środków trwałych.

System przeylarzania danych spełnia wymogi określone w art. 13 i 14 ustawy o rachunkowości.

ochrona danych spełnia Wymogi rozdziału 8 ustawy o rachunkowości

Wprowadzony w Stowarzyszeniu vvykaz kont syntetycznych oraz zbiory kont analitycznych

umozliwiają grupowanie operacji gospodarczych wg zasad rachunkowości i są żrodłem danych

wprowadzonych do sprawozdania finansowego.

System zapisów pozwala na kompletne ujęcie operacji gospodarczych z podziałem na

poszczególne okresy sprawozdawcze i narastająco od początku roku.

Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych są prawidłowo wystawiane i

zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych.

Zakwalifikowanie dowodu do księgowania poprzedza kontrola formalno rachunkowa i merytoryczna

olaz akceptacja. Nasze badanie nie v,tykazało uchybień W sposobie prowadzenia ksiąg

rachunkowych, które rnozna uznać za prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i w sposób

ciągły. Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe są przechowywane zgodnie z rozdziałem 8

ustawy o rachunkowości.

Giągłośó bilansowa

Ciągłośó bilansowa została zachowana. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych w badanym roku

obrotowym było zatwierdzone w sposób prawidłowy sprawozdanie finansowe, sporządzone na

dzień 31 grudnia 2012r.

Przyjąta polityka rachunkowości stosowana była w sposób ciągły.

lnwentaryzacja

Jednostka przeprowadziła w badanym okresie inwentaryzację składników aktywów i pasyruów'

ostatnią inwentaryzację środków trwałych drogą spisu z natury przeprowadzono na koniec 2013

roku .Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych zostały zachowane.

lnwentaryzację stanu nalezności na dzień 31 pażdziernika2013 r. przeprowadzono drogąwysłania

informacji do kontrahentów o potwierdzenie stanu należności z tytułu dostaw i usług.

2.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowaayszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

3.

lnwentaryzację stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowe przeprowadzono

poprzez potwierdzenie otrzymanych sald od kontrahentóW oraz drogą wysłania informacji do

kontrahentów o potwierdze n ie sta nu zobowiązań.

Częśó kontrahentów nie podjęł a działań uzgadniających w zttiązku z czym zobowiązania v'tykazano

w wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy'

Nalezności i zobowiązania publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami, należności skierowane

na drogę postępowania sądowego, inwentaryzowane były drogą ich weryfikacji z dokumentami

ŹrÓdłowymi orazpoprzez porównanie ze złoŻonymi deklaracjami i dokonanymi przelewami.

Środki pienięzne zgromadzone na rachunkach bankowych zinwentaryzowano drogą potwierdzenia

sald. Stan gotówki został potwierdzony inwentaryzacjąw dniu 31 grudnia 2013 r'

Pozostałe aktywa i pasyrła zweryfikowano przez porÓwnanie zapisów w ewidencji księgowej z

doku mentam i zródłowym i.

lnwentaryzacja potwierdziła realność sald.

Bilans

Bilans został sporządzony zgodnie z art. 46 ustawy o rachunkowości i wykazuje stany aktpvów i

pasynruów na dzień kończący bieŻący i poprzedni rok obrotowy'

Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktyłvÓw wynika z ich

wartości księgowej, skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.

W pasywach bilansu prawidłowo wykazano stan kapitałów własnych oraz ujęto wszystkie

zobowiązani a J ed n ostk i.

Bilans zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości'

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z arl'. 47 ustawy o rachunkowości i wykazuje

oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciązenia wyniku finansowego za

biezący i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek zysków i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o

rachunkowości w wariancie porównawczym według wyboru dokonanego przez Kierownika

jednostki.

Informacja dodatkowa

lnformacja dodatkowa składająca się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego'

- dodatkowychinformacjiiobjaśnień,

została sporządzona w sposób prawidłowy i kompletny, zgodnie z Wymogami określonymi

przepisami ustawy o rachunkowości.

Dane zawarte w informacji sązgodne z ustaleniami biegłych iumozliwiająwłaściwąocenę sytuacji

majątkowej firmy.

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego przedstawione

rach u n kowości oraz załoŻenie kontyn uowa n ia działal ności.

zostały przyjęte zasady (polityki)

5.
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Rapoń z badania sprawozdania finansowego zarok2013
Stowazyszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

6.

7.

8.

Zdarzenia po dacie bilansu

Do chwili zakończenia badania nie były znane istotne zdaŻenia po dacie bilansu mające Wpł}^/V na

p rawi dłowoś ć spor ządzen ia s prawozd a n i a f i na nsowe go'

Zgodność z pŻepisami prawa

Uzyskaliśmy pisemne oświadczenie od Kierownictwa Jednostki, iz w ciągu roku były przestrzegane

przepisy prawa. W trakcie badania nie stwierdzono zjawisk izdarzeń wskazujących na naruszenie

prawa.

Kontynuacja działania

Zgodnie z informacją zawartą We Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego' kontynuacja

działalności Jednostki nie jest zagroŻona.

Zdaniem biegłego rewidenta nie występują zjawiska wskazujące na zagroŻenie dla kontynuacji

działalności przy załoŻeniu warunków roku badanego'
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowazyszenie Na Tak z siedzibąw Poznaniu

INFORMACJE KONCOWE

Sporządzony rapoń z przebiegu badania został opracowany na podstawie przedłozonych do

badania sprawozdań finansowych i danych Wynikających z ksiąg rachunkowych"

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe był niezaleŻny oraz posiadał nieograniczoną

zdolność do bezstronnego badania i sporządzenia opinii.

Niniejszy raport zawiera 13 stron kolejno ponumerowanych, oznaczonych skrótami podpisów

biegłego rewidenta'

Raport sporządzono w 8 egze m plarzach, z przeznacze n iem :

- 7 egzemplarzy _Zamawiający,

- '1 egzemplarz- Wykonawca.

w tmtentu

MORISON FINANSISTA AUDIT''

Spółkazo.o.WPoznaniu
ul. Główna 6

Społka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych pod numerem 255

Załączniki:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans' rachunek zysków i strat,

- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z notami objaśniającymi,

- oświadczenie Kierownictwa Jednostki o zakresie kompletności sprawozdania finansowego

2a2013 r.

Poznań, dnia 30 maja2014 roku.
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6-PRAW OZDANTE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA NA TAK

o 1.O 1 .2013-3 1. I 2.2013

STOWARZYSZENIE NA TAK
ul. Ognik 2Oc

60-386 Poznań
NrP 779_to_65_369
REGON 630159603



Wprowa dzenie do sprawozdania
Fi na nsowego

za okres:
od O1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2O13 roku

Stowarzyszenie Na Tak
60-386 Poznań ul. ognik 2oc

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia
2013 do 31 9rudnia 2ot3, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans (załącznik 1)
3. Rachunek zysków i strat (załącznik2)
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości ( Dz.U.nr 76 poz' 694 z poż'zm.) przedstawia sytuację majątkową
i finansową Stowarzyszenia.

Data opracowania: 31 marca 2OI4 r
Sporządził: Główna Księgowa _ Katarzyna Wasyłyk
Zatwierdził: Prezes Zarządu - Halina Grzymisławska - Słowińska

Zastępca Prezesa - Władysław Zacharczuk
Skarbnik _ Grażyna Grzegorczyk
Sekretarz zarządu - Dorota orpiszak
Członek Zarządu - Ewa Kowańska
Członek Zarządu - Piotr Kuligowski
Członek Zarządu - Teresa Gorzeńska

Prezes Zarządu....'.'.....'
(podpis i pieczęc)

Nazwa:
Siedziba:

, ;:r:(iv.łłł

Zastępca Prezesa'.......
(podpis i pieczęć)

E" rb^i,

(podpis) I

d-i' {.rL-.
Skarbnik..............y]., . i | ł f v, ł.,\ Ur"ł! t

. " i.. ... ... ..-1... '.(podpis) . r I

?3:i3i,^,,uo,., 2r'ń 4, "-/



Dane identyfikacyjne:

" ".H#:;1:.':l'.=:"* I^!11':. o 9-. 2 o oB n a stąp iła z m i a n a n a zwy
3:"#J?"...1::--.:l"_y:i::.-'-.,t.po':,'ćv';;:i;.ł';i:#:'#P^"Tl: na Stowarzyszenie rua rai.;
60-386 Poznań ul. ognik 20C
9ig?" prowadzący rejestr - Sąd Rejonowy Poznań _ Nowe Miasto iWilda w poznaniu

.VIII Wydział Gospodarczy K_rajowego Rejestru Sądowego,Numer rejestru - KRS n. boooózoóós
Czas trwania działalności jednostki - nieograniczonyokres objęty sprawozdaniem [01.0 7.łoli - sr. rz.zors:

Informacje podstawowe :

o Sprawozdanie finansowe zostało sporządzon e przy załozeniukontynuowania działalności statutowej i aIiiiainości gospod arczejprzez Stowarzyszenie Na Tak w da3ącó; 
'ię 

p.."ńio.i"ć iiićłosri,gdyż nie istnieją okolicznoś.i"_ń[u},i:ą_.""'' nu zagrożeniekontynuowania przez nie działalności. J-!--

o W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjnesporządzające samodzielną sprawozdania finansoweStowa rzyszen ie n ie spo rządza sprawozda n ia sko nsolidowa nego.

o Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunkuprzepływów pienięznych oraz zestawienia zmian w [apitale własnym
o Jednostka sporządza rachunek zysków j .'t.ut zgodnie z ustawą zdnia 29 września L994r. o rachunkowościio.ulili 76, poz.694 zpóź.zm) dostosowa ną do działa l ności śi";".'y;'";;.
o Zgodnie z zasadą memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach

ffiffi'j; ;;i 
ąg n i ęte przy ch o dy sta tu tońe i k"'.;y; zw iąza n e z' iy mi

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody Wyceny. aktywów i pasywów, pomiaruwyniku finansowego oraz sposobu sporządzeniu'sp.uńo.dania finansowego - w zakresiew jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru - zaprezentowano ponizej.
WYcENA AKTYWóW

|ktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym
o Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych jednostka stosuje stawki pr'"ńioi;unu W Wykazierocznych stawek 

. amortyzjcyjnych, 
't"""*ią.vił załącznik do

" ś,.'"Til',ff:[':".'ił:#""#ł{il:ffi;" 
"" ' 

;;;;" wyceniane są wcenie nabycia pońniejszonych o oapisv-ańoł;;;-dj"", a takze oodpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

środki trwałe w cenie nabycia od 10o,oo zł do wa.rtości nieprzekraczającej kwotyokreślonej w przepisacn pooatt<ó*n ;ato. ootna 
-kwota, 

od której składniki majątkuzalicza się do środków 
'trwałych'it'ń. 'ś.i[i" 

r.*ł" niskocenne ) byłv umarzanejednorazowo w miesiącu ich przyjęcia''do uzytt<owania.

o
o

o
o
o

ł!l, , ),,ę/ tA
ffi'^ł,/ ą



Składniki majątku o przewidywanym okresie uzytkowania dłuzszym niz 1 rok i cenie
nabycia nieprzekraczającej 1oo,oo zł były zaliczane do kosztów zuŻycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane
proporcjonalnie do okresu ich uzytkowania, z zastosowaniem liniowej metody
amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych
przez przepisy podatkowe.
Wartości nieńaterialne i prawne W cenie nieprzekraczającej kwoty określonej W
przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do
wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo W miesiącu ich
przyjęcia do uzytkowania.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia nie wyŻszych od ich cen sprzedazy netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane W następujący sposób: materiały - cena
zakupu, towary - cena wYtworzenia.
odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w
zwią'ku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane Wyceną doprowadzającą ich
wariość do cen sprzedaŻy netto mozliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w
bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych'

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, zzachowaniem zasady ostroznej
wyceny.

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wykazuje się w
wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywan€ SQ., jezeli koszty
pon iesio ne d otyczą przy szły ch o kresów sprawozdawczych.

WYcE NA PAsYWów

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia i

zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane
zgodnie z przepisami prawa istatutu jako przychody działalności statutowej; składki
członkowskie, darowizny, spadki, dotacje, subwencje i zapisy, usługi statutowe
niewątpliwie należne pomniejszone o nalezny podatek od towarów i usług (VAT)
ujmowane w okresach, których dotyczą .

Przychody z działalności gospodarczej obejmują w szczególności środki otrzymane
zgodnie z przepisami prawa za usługi i sprzedaŻ wyrobów Stowarzyszenia i innych
jed nostek.

Koszty działalności ujmowane są z
gospodarczą.

podziałem na działalność statutową i działalność

L. ui"

?łśE{

Główny
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DoDATKoWE INFoRMACJE I oBJAśnrrrurn

INFoRMAcJĘ I oalaśrurrNlA Do BILANsU

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środkówtrwałych, wartości niematerialnych i -prawnych - oraz inwestycjidługoterminowych,-zawierający stan tych akty*-ó* ni po"'it"i' rołuobrotowego' zwiększenia i _zmniejśzenia 'z tytułu: aktualizacjiwartości, nabycia, przemieszczenń *"*ręt.'nego oraz stankońcowy, a dla majątku amortyzowanego _ poóobne-przeasiiwienie
stanów i tytułów zmian dotychczasowej imoriyzacji lub umorzenia.

Stan na
początek roku

Grunty, w
tym prawo
wieczystego

536 400,00 536 400,00

1 684 470,74 1B 115,58 7 702 526,32

7 074 068,78 82 27I,73 38 876,50 7 777 4O3,41

169 780,00 153 980,00

439 827,08 92 549,44 53L 329,12

1 606 091,35 7 44L I37,78 1B 115,58 3 029 113,55

6 404,75 3 757,17 57 253,72

0p,



Nazwa
grupy

rodzajowej
środków
trwaĘch

Umorzenia

-

Jfan nż;
początek
roku
obrotoweqo

..r.v. et-qwJo
za rok2O'-2 '.nnezwiększenia

Zmniejszenia Stan na koniec
roku
obrotowego

Grunty, w
tym prawo

wieczystego
użVtkowania

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budynki,
lokale i

obiekty
inzynierii
lądowej i

wodnei

L57 416,94 54 472,35 0,00 0,00 2rI889,29

Urządzenia
teehniczne i

maszvnv

998 345,15 146 133,63 0,00 38 876,50 1 105 602,28

Srodki
transportu

L27 336,66 32 436,67 0,00 5 793,33 153 980,00
Pozostałe

środki trwałe
4O3 026,57 87 B23,Og 4768,20 7 047,40 494 570,40

Srodki trwałe
w budowie

Zaliczki na
poczet

środków
trwałych w
budowie

rnne wartosct
niematerialn
e i prawne

54 606,68 5 227,04 0,00 2 580,00 57 253,72

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich W okresie sprawozda wczymjednostka nie posiadała.

3) Wartość nieamo-rtyzowanych lub nieumarzanych przezśrodków trwałych, używanych na podstawie umóW najmu'i innych umóW' w tym z tytułu umów l""śingul-'
W okresie sprawozdawczYm pozycja ta w jednostce nie występuje.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub- jednostek samorząduterytorialnego z tytułu uzyskania prawa własnoscl u"av'łó* iiuoo*li.W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budzetupaństwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.
5) Dane o strukturze własności -kapitału podstawowego orazwartości nominalnej subskrybod;';;_' akcji, wuprzywilejowanych.

Nie dotyczy 
r

6) Zmiany w funduszu statutowym

jednostkę
dzierżawy

liczbie i
tym

{
c,p

-e

Stan na koniec roku

1020 862.14 7 020 862,14



7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lubobrotowy

._ . - Wyszczególnienie
W ytr i(Jl_!g_!S o wy_Ir e ttoą

Kwota
727 775,49

-
4więks?eĘie fgnduszu statutowĘo 0
--9!r=,,rE tultuu Cn
Zrytęrszenie przvcnoofu roku zorą

0
727 775,49

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek rokuobrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i staniekońcowym.

Nlie wystąpiły.

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniemstanu na początek roku obioiowego' zwiększeniach, *vło-'=v"laniu,rozwiązaniu i stanie na koniec rot<u-o6rotońeń

Nie wystąpiły.

lo)Podział zobowią??ń według pozycji bilansu pozostałym na dzieńbilansowy, przewidywanym umową ołresle śńi"tv,a) do 1 roku,
b) od I roku do 3 tat,
c) powyżej 3 lat do 5 tat,
d) powyżej 5 lat.

pokrycia straty za rok

zobowiązania

okres wvmaoalności
Razemdo I roku powyżej 1 roku

do 3 lat
powyże

5
i3latdo
lat powyżej 5 lat

początek ste ln na
koniec roku początek

roku

0,0(

koniec roku początek
roku

początek koniec
rokrr koniec roku1. Wobec jednostek

powiazanvch:
poeątek roku

0,0( 0,0(

o,o(

0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(, z tytułu oostaw i llshlo g.pl
0.0r

b) inne

216 145,0

0.0(
0.0( 0,0( 0,0( 0.0(

2. Wobec poństałył
jednostek; 435 Żo3,9

0.0( 0.0t o.0r

299,7t 29 495,5ł 9 654,9( 2 572,21

- o-0r

0,0(

o-o(

6 019,9(

-- otx

445 158,61 254 172,8
dr Kreoyty I pOZyCZKi 78 206,9 o.0r 0.ot o.0( 0.0(oJ z tytułu emisji
dłużnych papIerów
wartościowvch

0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

78 206,c: o_o(

0,0( 0,0( 0,0{ 0,0{ 0,0( 0,01
c) inne zobowiązańia
finansowe 0,01 0,0( 0,0t

299,7(

0,0( 0,0( 0,0{ 0,01 0,0( 0,0( 0,0(d) z tytułu aostaw i ułĘ
57 807,7( 25 847,O1 29 495,51 9 654,91 2 572,2( 0,0( 6 019,9( 67 762,31 63 874,8.

e) zaliczki otrzymane na
rlqstawy

0,00 0,00 0,00

0,00

U, 0,00 0,00 0,00
0,0( 0,0(f) zobowiązania wekslowE 0,00 0,00

g) z tytułu pooatt<-w, cł.
ubezpieczeń i innvch
świadczeń

9 602,21 26 699,6'.

0,00 0,00 0,00 0.o( 0.0r

0,01
t

0,0(

0,0(

0.0( 0,0t 0,01 9 602,21 Ż6 699,6',
h) z tytułu wynagrodzeń

0,0( 0,0t 0,0(

o.or

0,0( 0,01 0,0( 0,0( 0,0t 0,0(
163 598,3t

216 145,0)RAZEM 435 2O3,9
u,ui 0.0( 0,0( 0,0t 0.0( 68 263.41 289 587,O1

299,71 29 495,5t 9 654,9( 2512,21 o,0( o,0( 445 15a,6: 254 L72,8

/
^/

uCł, rl/{
l.ł |f:'--r'L,,^/
,/'r\/Y"(\ i/7
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ź'f.)Wykaz istotnych pozycli czynnye hmiędzyokresowych kosztów i prlychodów. biernych rozilczeń

1.Ogółeńczyn
!ogz!ów, w tym: 13 169,69
koszty remontów śroa@
większym zakresie

koszty uruchomienia nowej produkcji
opłacone przez jednostłę@
czynsze z tyt. wynajmowania pomieszczeń

opłacona (z góry, np. za nasĘpny roĘ prenumerata
czagopiś;m i innych fachowych oublit 

"ćli
f::t^l l":':sionosoDowych za przvszłe okresv snrawn'dl'^,--^ 7t 594,14
inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 3 830,22
2.ogółemoierne
kosztów
3.ogółemrozticffi
przychodów, w tvm: 2 55O 540,51 3 614 064,83

- otrzymane dotacje
2 327 388,04

otrzymane oarowiz@
2 550 540,51 1283 377,67

dofi na nsowa n ie stańowEt<ĘraĘ

L2)Wykaz grup zobowiąz ań zabezpieczonych na majątku jednostki (zewskazaniem jego rodzaju),

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.
l3)Zobowiązania warunkowe, w tyrn również udzietone przezjednostkęgwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce W okresiesprawozda w Czy m nie występowały.

,ł'|'-il
;:}

,fu Ęu ,7"łuf "vu



2. INFoRMACJE I oBJAśNIENIA Do RACHUNKU zYsKów r STRAT

r.) PRZYCHODY

9llgl.llrŁprzychodów w 2013 r. kształtowała się następująco:

y vt tvv Kwota OIlo
1' P rzych od y z działalności statutowej
nieodpłatnei 8 042145.91 92,90%

a)dotacie, w tym: 5 893 0B'1,49

Uzad Miasta 598 725,55

Urzad Miasta - Wvdział oświatv 3 1 18 165.41

PFRON 61 5 539,32

PFRON/MOPR 828 576,00

ROPS 82 300.00

Uzad Woiewódzki 336 607,21

Fundacia Współpracv PL-DE 30 000.00

NFZ 169 268,00

Ministerstwo Pracv i Politvki Soołecznei 64 000,00

PZU 49 900,00

b)darowizny 905 044.92

Pieniężne B'r0 009,71

Rzeczowe 95 035,21

c)spadek 20 405,18

d)1Yo 821 791,94

e)składki członkowskie 5 460,00

f)wynik finansowy 396 362.38
2' P rzychod y z działalności statutowej
odpłatnej 217 785_01 2,51o/o

3.Działalność qospodarcza. w tvm: 77 707.9s 0,90%

przychody ze spęedażv 74 127.'14

zwrctza zatrud' osób niepełnosprawnvch SoD 3 528,66

pozostałe pzychody operacyjne 52.15

4.Płzvchodv finansowe ' 129.26 0,00%

5.Pozostałe przychodv operacvine. w tvm: 319 285,76 3,69%

zwroIza zatrud' osób niepełnosprawnych SoD 222 260,17

MOPR,MOPS 290.25

pozostałe przvchodv ooeracvine 96 735,34

Przychody ogółem I657 0s3,89 100 % ą.w
Ż//

|\1 Ą.ut'



2) KOSZTY

Struktura kosztów ( stanowiących świadczenia pienięzne i niepienięzne) w 2013 r.
kształtowała się następująco :

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej prowadzi placówki:a) Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Przylesie,,b) Przedszkole Specjalne,,Orzeszek"
c) Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Krzemień,,
d) Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON
e) Galerię ,,TAK'
f) ĘPołecznQ Podstawową Szkołę Specjalną i Gimnazjum ,,Zakątek,
S) Srodowiskowy Dom Samopomocowy,,Kamyk,,
h) Portal Informacyjny osób Niepełnosprawnych www'oion.oli) Poradnię Rozwojową dla Dzieci i Młodzieży,,Jaskółka,.-

Koszty Kwota o/o
1.Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej 5 826 1O3,47 73,48o/o
2"Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnei 220 537,22 2,78o/o

3.Kosztv działalności administracyjnej, W tym: 1 815 789,56 22,900/o

wynqglodzenia, um. cywilnoprawne, narzutv 998 040,90

4.Działalność qospodarcza, w tvm: 39 369.61 4,500/o

koszty dział. Gospodarczej 39 I27,47

Koszty sprzedazy 207.32

koszv finansowe 10,04

pozost!łe koszty operacyine 24.78

5.Koszty finansowe 11 830.52 0. 1 5olo

6' Pozostałe koszty operacyine 15 405,O2 0,790/o

Koszty ogółem: 7 929 029.40 tOO o/o

3) Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

podatkiem dochodowym

=t!+At,Ą,''pFł

Lo. Tvtuł Wartość
A Zyskl strata brutto 728 024.49
B Dochód do opodatkowania 728 024,49c Odliczenia od dochodu 0,00
D Dochody wolne od podatku (dochody organiżacji pozytku

publicznego, o których mowa w przepisach o działalności
pozytku publicznego i wolontariacie w części
przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem
działalności gospodarczej (art. 17 ust'1 pkt 6cUstawy o
pdatku dochodowym od ogób prawnych))

726 3gg,B4

E Podstawa opodatkowania, w tym: 1624,65
Oclsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat
nalezności budzetowych i innych nalezności, do których
stosuje siąprzepisy ordynacii podatkowei

1300,65

F Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych) 1625.00
G Podatek doqhodowy 79o/o (w pełnych złotvch) 309,00



3.

4.

INFoRMACJE I oBJAśNIENIA Do RACHUNKU PRZEPŁYWóW PIENIĘżNYCH

Nie dotyczy.

INFORMACJE O:

a) Sprawach osobowych:
Średnioroczne zatrudnienie wynosiło: t2B,75 osób'
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat wynosiło: 111,12 osób.
Zatrudniane były takze osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania finansowego
wynosiło: 7 995,00 zł brutto

5. ISToTNE ZDARZENIA DoTYczĄcE RoKU oBRoToWEGo I LAT uBIEGŁYCH
UJĘTE W SPRAWoZDANIU FINANSoWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod Wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeti wywierają one istotny wpływ na
sytuację majątkową finansową i wynik finansowy jednostki' ich
przYczvnv i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.
4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający' ze sprawozdaniem za
rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 31 marca 201-4 r.

Sporządził:
Katarzyna Wasyłyk - Główna
Księgowa Prezes Zarządu

ł-nł,j.'i''"Fł$

: i l ił:;r'ł,;ii

Zatwierdził:

&w,L,ilk
\-,1 i

'.,.&ł' ttł-/'u......'.Z-ca Prezesa Zarządu

Sekretarz Zarządu

Skarbnik

Członek Zarządu
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Z

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy| za2013 rok

It lĘiE'.lł.łeą}:a.ś i'.E_s *7.łiż_ _fi.*e'ń't'"Eiilm'.m :i{ll j-8_lł33i{,łśB,0t ]# |i, żb
od jednostek powiązanych

I Przychody ze sprzedaży produktów : 8 334 058.06 7 219 623.37
a jziałalność statutowa I 259 gso 7 154 737,g?

64 885,40:
il

działahlośó gospodarcza
74 127,14

Lmlana stanu produktÓW (zwiększenie - wartość dodatnia;
zmniejszenie wartośc ujemna)

ilt (oszt wytworzenia produktów na własne potrzebv
IV Przychody netto ze spzedazy towarów i materiałów

:::fii nil:il!..iiltłi{-óś 
'i1$_ł'irłĘ,

:;gi{N1, :{,{$iie:.$.HS;$,1
Ąmońyzacja 326 092,78 366 998,13
lziałalnośó statutowa 326 092.78 366 998,1:
JziałaIność 9ospodarcza

il Zużycie materiałÓw i energii 607 974,66 576 769,07

'ziałalnośó 
statutowa 595 413.42 571 886,0t

Jziałalność gospodafcza
12 561.24 4 882,9!

ill Usługi obce 1 600 556,20 1 498 507,38
Idziałalność statutowa

1 584 596,s{ 1 476 209,45
działalność gospodarcza

15 959,6€ 22 297,93
IV Podatki iopłaty 5 566,85 2 089,20

jziałalność statutowa
5 566,85 2 089,20

1ziałalnośĆ gospodarcza
0,0( 0.0c

Wynagrodzenia 4 350 886,63 3 794 124,7CjziałalnośĆ statulowa 4 345 890,12 3 788 988,8a
iziałalnośÓ 9ospodarcza 4 996,5 5 135,87

J!_.1 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 920 071'9ę 773183,83
lziałalność statutowa 919 052,2t 772 591'2ź
jziałalność gospodarcza

1 019.7 592,58
vil Pozostałe koszty rodzajowe 90 402,64 107 418.2A

'ziałalność 
statutowa 85 812,28 106 854,2(

działalność gospodarcza
4 590,36 564,0(

vilt 4/a4qść spzedanych towaróW i materiałów 207,32 0,00
i;$;[i}'ił$:=i$,.' i$iś;;i$ii';ii: .:';iĘlli;';;liiil-.o_ś*Ę
ł"'s.,iił1:łj:!i

"iitii.;i$ix.ffi ł2jB6d:,aT
:ll.tl!%ri ' 'r"a20 9a9,66

ayskze zbycia niefinansowych aktywÓw trwałych 0,00 0,00
_!_Jl )otacje

0,00 0,0(lll llnne przychody operacylne --
322 866,57 320 989,66

JziałalnośÓ statutowa
319 285,7ę 318 281,7ę

I 
działalność gospodalcza

3 580.8 t 2707.90

liil\:iifi!$ltii',x,nill li{:..,:.+1.r.::i{ ] r'a!ii$i.:i$.i=l$T4,.$-;m
strata ze zbycia niefinansowvch aktvwów trwałvch 0,00 0,00

il a^rudrzacJa wanosct aKlywow nlellnansowych 0,00 0,0c
ilt nne koszty operacyjne 15 429,80 23 147,26

lziałalnośó statulowa '15 405.02 23 147,2(

l:]arątrlosc aospoqarcza 24,78 0,0(ł ;$iryś.ł(.i1ii$"l]ą Eaffiffi :$ili.:]1i{{l,,:g"J.-._- $.Y,gBtź! il!$lliŁL',1i:;dlliĘał!ffi
i:$$i itl.,.iil},'ijłĘ}|..:i':Bi.:;:iIF :iH$i]l Eł'i:có

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00 0,00
od jednostek powiązanych 0,00 0,0c

il odsetki, w tym 

-.

0,00 0,0c
- od jednostek powiązanych 0,00 0,0cilr l Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

IV Aktualizacja wańości inwestycji 0,0c 0,00
lnne

129,26 7 141,71
Jziałalnośó statutowa 129'2ę 7 140,2(

'ziałalnośÓ 
gospodarcza

0,0( 1,42
l: łtt

1{l::i11!Ę1iĘ[|'l::1ji1$6f$5rl Cdsetki, w tym 0,00 0,0c
_ od jedn9stek powiązanych 0,0c 0,00ll lStrata ze zbycia inwestycji 0,00 

| 0,00
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ilt Ąktualizacia wartości inwestycii 0,00 0,00
IV lnne 1 1 840,56 8 561,59

JziałalnośÓ statutowa 'r 830,52 I s25,01

lzialalnośó gospodarcza '10,04 36,58
giillllĘvsłd$iif łAlulłlul*łalńB]śclllt"óśn"Eaai.€ż*iL}#aG; łl,, f'p8$dił'4i a!6-,,$-$ffiff

J:t'$ iś$łiilifi ilf'r' ńńd l Hłililż Hl l,['xili,iił.li:tŁłsllllliiii s.t-{i#ffi
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,0(

il Straty nadzwyczajne 0,00 0,0(
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Data sporządzenia: 31-03-2014 r'
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AKTYWA
A; łil$lti+il.["i$,'

t" Waftaści niematerialne i prawne 0,00 0,00
I Koszty zakończonych prac rozwojowych

2 Waftaść firmy

3 lnne wartości niematerialne i prawne

4 Zaliczki na wartoŚci niematerialne i prawne

u. Rzeczowe aktywa tnanłe 5 104 710,43 3 824 452,69
1 Środkitrwałe 2 075 596,98 2 218 s61 ,34

a) grunty 536 400,00 536 400,00
b) budynki' lokale i obiekty inzynierii lądowej iwodnej 1 490 637,03 1 526 993,80
c) uządzenia techniczne i maszyny 11 801,13 75 723,63
d) środkitransportu 0,00 42 443,34
:) inne Środkitrwałe 36 758,72 36 800,57

2 Środkitrwałe w budowie 3 029113,55 1 606 091,35
3 Zaliczki na Środkitrwałe w budowie

til. N ależn ośc i dłu g oterm i nowe 0,00 0.00
1 od jed n oste k powi ąza nych

2 od pozostałych jednostek

IV. I nwestycj e długoterm i n owe 0,00 0,00
1 NieruchomoŚci

2 Waftości niematerialne i prawne
a Długote rm i n owe a ktywa fi n an sowe

4 l n n e i nwestycje długote rm i nowe

V. Dł u gote rm i n owe roz I icze n i a m iędzyo kresowe 0,00 0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 l n ne rozliczenia międzyokresowe

Zapasy 5 286,82 260,10
1 Materiały

2 Połprodukty i produ kty w toku

3 Produkty gotowe

4 Towary

5 Zaliczki na dostawy r 5 286,82 260,10
It. N a I eż n oś c i krótkote rm i n owe 54 720,19 14 481,17

1 N aleŻn oŚci od jed n oste k powi ąza nych 0,00 0,00
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2 Należności od pozostałych jednostek 54 720,19 14 481,17

STołt7Ap2yszENIE NA TAK

Bilans na dzień 31.12.2013 roku
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a)z tytułu dostaw i usług, o okresidspłaty 15103,40 1 101,35

- do 12 miesięcy 15103,40 1'10'1,35

- powyŻej '12 miesięcy

b) z tytułow budzetowych 816,47 256,04

c) inne 38 800,32 13123,78

d) dochodzone na drodze sądowej

il|. l nwestycj e krótkoterm i n ow e 439 710,49 560 560,01

I KrÓtkote rm i n owe a ktyw a fi n a n sowe 439 710,49 560 560,01

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

_ udziały lub akcje

- inne papiery wańościowe

- udzielone poŻyczki

_ inne krÓtkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,0c 0,00

_ udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone poŻyczki

_ inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pienięzne i inne aktywa pienięzne 439 710,49 560 560,01

- środki pienięzne w kasie i na rachunkach 435 440,0C 556 410,02

- inne środki pienięzne 4 270,49 4149,99

- inne aktywa pienięzne

2 l n n e i nwestycje krÓtkote rm i n owe

tv. Krótkote rm i nowe rozl icze n ia m i ędzyo kresowe . 12 387,34 13169,69

RAZEM AKTYWA 5 616 815,27 4 412 923,66
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PASYWA

=..liiilii 

l,,l ==:lśiiłśfifi 
i 
gr_'li o$

I Kapitał podstawowy 1 020 862,14 1 020 862,14

il. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

til. lJdziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

tv. Kapitał (f u nd usz) zapasowy

v. Kapitał z aktualizacji wyceny

vt. Pozostałe kapitały (f u nd usze) rezenvowe

Vil. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00

wt. Zysk (strata) netto 727 715,49 396 362,38

X. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość uiemna)

tri e6 uiE-{ża.iiiailil$'$.ta. ł:lżb5 tE łal 3.868,237 rillililiłil',l. .z,'$ $'ffi_3.u .4.

ezenvv na zobowiazania 0,00 00

1 ?ezervva z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa

- krÓtkoterminowe

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

_ długoterminowe

- krotkoterminowa

il. Zobow i ąza n i a dł u g ote rm i n owe 0,00 0,00

1 Wobec j ed n oste k p ow i ąz a n yc h

2 Wob ec p ozostałych jed n o ste k 0,00 0,00

a) kredyty i poŻyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartoŚciowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

ilt. Zo b ow i aza n i a k rótkote rm i n owe 254172,81 445 158,63

1 Wo b e c je c n o ste k pow i ąza n yc h 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,0c

-do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2 Wobec pozostałych jednostek 254 172,81 445158,63

a) kredyty i poŻyczki 0,00 78 206,93

b) z tytułu emisji dłuŻnych papierów wańościowych

) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług 63 874,83 67 7623e

- do 12 miesięcy 63 874,83 67 762,36

_ powyzej 12 miesięcy

=)zaliczki 
otzymane na dostawy

f) zobowięania wekslowe

3) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych Świadczeń 26 699,62 I602,29
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h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne 163 598,36 289 587,05
3 Fundusze specjalne 0,00 0,00

tv. RozI rczen ia m iędzyokresowe 3 614 064,83 2 550 540,51
1 Ujemna wartoŚć firmy

2 l n ne rozliczenia międzyokresowe 3 614 064,83 2 550 540,51
- długoterminowe 3 587 611,18 2 464 622,74
- krotkoterminowe 26 453,65 85 917,77

RAZEM PASYWA 5 616 915,27 4 412 923,66

Data spoządzenia: 31.O3.2O14 r'

Sporządził:

Katarzyna Wasyłyk _ Główna Księgowa
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oŚWlADczENlE
o kompletności, rzetel ności i prawidłowości sprawozdania finansowego

za okres od 0'1.01.20'|.3 do 31.12.20'13

oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że:

1' Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z Wymogami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz' U. z 2002 r. Nr 76, poz'694 z pożn. zm.)
oraz obowiązującymi przepisami prawa. W Jednostce przestrzegane były przepisy prawa
i warunki zawańych umÓw, istotnych z punktu widzenia naszej działalnoŚci, a zwłaszcza jĄ
kontynuacji,

2. UdostępniliŚmy biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu księgi rachunkowe i pełną
dokumentację dowodową, potwierdzającą stan zapisow księgowych,

3. PrzedłoŻone biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu dokumenty załoŹycielskie,
rejestrowe, statutowe są aktualne na dzień rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego,

4. Według naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędÓw i przeoczeń,
a rozliczenia z tytułow podatkowych i niepodatkowych dokonane zostały zgodnie
z obowiązującymi przepisami, do ktorych właŚciwe organy kontrolne nie zgłosiły zadnych
zaslrzeŻeń,

5. W sprawozdaniu finansowym W sposÓb prawidłowy przedstawiono Wycenę aktywÓw i pasywÓw
oraz ujęto w sposob kompletny przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, oruz
utworzono niezbędne rezerwy i rozliczono roznice kursowe w rozrachunkach zagranicznych,

6' Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŻeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidziec przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagroŻenie kontyn uowan ia jed nostki.

7' Ustaliliśmy wszystkie zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu, dokonując ich przeceny,
przestrzeg ając zasad y ostrozn ej Wyce ny bi la nsowej,

B. W sprawozdaniu finansowym wykazaliśmy wszystkie nalezności i zobowiązania, w tym
warunkowe jak gwarancje, poręczenia (rÓwniez wekslowe) i zastawy oraz rozrachunki sporne,

9. Posiadamy wszystkie tytuły prawne do składnikÓw aktywow wykazanych w bilansie,
'10. Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu przedstawiliŚmy wykazy spraw sądowych

załoŻonych przez naszą Firmę oraz toczących się przeciwko jednostce, a takŻe będących
w przygotowywaniu do wystąpienia na drogę sądową.

11. Przedstawiliśmy takŻewykaz kontroli zewnętrznych iwykaz zabezpieczeń na majątku jednostki
zamieszczony w i nformacji dodatkowej,

12' odstąpiliŚmy od naliczania odsetek zazwłokę w regulowaniu naszych należnoŚci.
13. Ujęliśmy W księgach rachunkowych naleŻne kontrahentom odsetki karne, dotyczące

nieterminowo regulowanych zobowiązań.
14' UjawniliŚmy wszystkie powiązania z osobami fizycznymi i prawnymi, dotyczące bezpoŚredniego

lub pośredniego udziału w zarządzaniu i kontroli oraz udziału w kapitale jednostek powiązanych z
naszą firmą,

15. Biegłemu rewidentowi / zespołowi badającemu ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, ktÓre nastąpiły
po dacie bilansu, mogące mieć wpływ na wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
oraz na ocenę sytuacji majątkowo - finansowej Jednostki,

16. SpÓłka nie posiada na dzień 31 grudnia 2013 r. otwartych instrumentÓw finansowych, w
szczegÓlności: kontraktÓw futures, fonłard, kontraktów opcyjnych, kontraktÓw swap; innych niz te
ktÓre zostały wykazane i ujawnione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31
grudnia 2013 r.

17. oświadczamy, Że nie istnieją żadne formalne lub nieformalne układy z inną jednostką' dotyczące
wyrÓwnania sald Środkow pienięznych i kapitałow lub funduszy.
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