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OPnIIA IYIEZALEŻhrEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Rady Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne
Opinia o §prswozdaniu finansowym
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Podlaskie
Hospicjum Onkologiczne z siedzibą w Nowej Woli 89 (,"Fundacja"), na które składa się
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 3l grudnia 2015 r.,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy końcący się tego dnia oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia.

Odpowiedzialność Zanqdu oraz Rady Fundacji

Zarąd Fundacji jest odpowiedzialny za prawidłowośćksiąg rachunkowych, sporądzenie
i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia
ż9września|994r.o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.wz. 330 z późniejszymi zmianami)
(,,ustawa o rachunkowości"), wydan}rrni na jej pod§tawie prz€pi§ami wykonawcąłmi oraz
innymi obowiązującymi przepisami prawa. ZArąd Fundacji jest odpowiedzialny również za

kontrolę wewnętrzrrą którą uznaje zaniezĘdną aby sporądzane sprawozdania finansowe były
wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działń lub błędów.

Zgodnie

z

ustawą

o

rachunkowości, Zarąd Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji są

zobowiązani do zapewnienią aby sprawozdanie finansowe spehiało w}magania przewidziane
w tej ustawie.
Odpow iedzialnośćB iegłego Rewidenta

oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym
sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowościksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporąd2gnią. l6danie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do
postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji
finansowej w brzrnieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB).
Regulacje te nakładają na na§ obowiązek poĘpowania zgodnego zzasadarrti etyki oraz
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aĘ uryskać racjonalną pewność,że
sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporądzenia są wolne

Naszym zadaniem jest,

w

od istotnych nieprawidłowości.
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Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mąiących na celu uryskanie dowodów badania
dotycących ftr"ot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybor procedur
badania zaleĘ od naszego osądu, w tym oceny ryzykawysĘpienia istotnych nieprawidłowoŚci
w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działń lub błędów. Przeprowadzając ocenę
tegó ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrmą zotiązaną ze sporądzsniem oraz

rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego

w celu

zaplanowania stosownYch do

okoliczrroŚci proceóur badanią nie zaśw celu wyrażenia opinii na temat skutecmości działania
kontroli wewnęfiznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiednioŚci stosowanej
polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przezZarzĄd Fundacji oraz ocenę
ogólnej prezentacj i sprawozdania finansowego.

Wyrażmy przekonanie, że uryskanę przaz nas dowody badania stanowią wystarczającą
i odpowiednią podstawę do wyrażnniaprzaznas opinii z badania.

Opinia

Nasrym zdaniem, załącznne sprawozdanie finansowe Fundacji Podlaskie

Hospicjum
na dzień
Fundacji
jasno
i
finansową
majątkową
sytuację
oŃÓlogiczne przedstawia rzetelnie i
zostało
tego
dnią
się
kończący
3l gnldnia 2015 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy
rachunkowoŚci
.porąd^n", l"" wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadatrti

obowiązującymi na terytońum Rzecrypospolitej Polskiej okeŚlonymi w ustawie
o rachunkońści i wydanych na jej podstawie prząisach wykonawczych, jest zgodne
z wpływającymi na treśćsprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu ru"a""ii oraz zostało sporądzone na podstawie prawidłowo prowadzonYch,
we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.
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