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dla Rady

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach

Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok 2009
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, ul. T. Kościuszki 1, na
które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.369.902,81 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 od 1 stycznia do 31

grudnia, który wykazuje zysk w wysokości 26.778,15 zł.
4. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Fundacji.
Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności,
prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości
ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę j ego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do
postanowień:
1) Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 roku w sprawie

szczególnych zasad rachunkowości § 1, ust. 1, pkt. 6 (Dz. U. z 2001 roku
Nr 137, poz. 1539 z późno zm.) ,

2) Rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. z
2002 roku Nr 76, poz. 694),

3) Ustawy o fundacjach z 06.04.1984 roku (jed. tekst Dz. U. z 1991 roku nr
46, poz. 203 z późno zm.),

4) Statutu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, przyjętego 18.04.2007
roku.

5) Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (Biuletyn Nr 61).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem 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 dowodów i zapisów księgowych, z
których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym,
jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
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Moim 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 grudnia
2009 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do
31.12.2009 roku.

b) sporządzone zostało we wszystkich aspektach zgodnie z określonymi
powołanymi wyżej przepisami ustawy, 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.

Na podstawie zbadanych materiałów finansowo-księgowych i przedstawionych
informacji przez Zarząd Fundacji, nie występuje zagrożenie niepewności
kontynuowania działalności fundacji w ciągu przynajmniej 12 najbliższych
miesięcy od dnia bilansowego to jest od 31 grudnia 2009 roku.
Sprawozdanie z działalności Fundacji jest kompletne w rozumieniu art. 49, ust.
2 Ustawy o rachunkowości oraz o fundacjach, a zawarte w nim informacje
pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

DZIAŁALNOŚĆ GOSf'OOARCZ '

B.ĄDANIE SPRAWOZDAŃ flNANS~Vi H
Nr ewidencyjny 604

66-600 Krosno Odrz .,j
. ul. l-go Maja 16/7, leI. 59- ;

8IEGŁ~
nr

Słubice, 3 marca 2010 roku.

2


