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1.

Częśćogólna rapońu

1.1.

Dane identyfikujące Fundację

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologbue

***,^:!::?:ł:,::iu::#,:,;';iHr,:;;,,::

1.1.1. Nazwa Fundacji
Fundacja Podlaskie Hospicjum OŃologiczrre (,,Fundacja")

1.1.2. Siedziba Fundacji
Nowa Wola 89

l6-050 Michałowo

1.1.3. Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Ęestrowy:
Data:
Numer Ęestru:
Fundusz statutowy
na dzień bilansowy:
Sąd

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
20 maja2009 r.
KRS 0000328837
293.631,24 złotych

1.1.4. Kierownik jednostki
Funkcję kierownika jednostki sprawuje Zarąd Fundacji.

Na

dzięń

Grabowski

3l

grudnia 2015 r. jednoosobowy Zarąd Fundacji tworzył Pan Paweł
- Prezes Zarądu.

Uchwałą Fundatora Fundacji nr 3IIYl20l5lF z dnia 27 kwietnia 20l5 r. przyjęto rezygnację
Pana Jarosława Szczerba cza z funkcji Wicepreze sa Z,arądu Fundacji.

1.2.

Dane identyfikujące kluczowego biegtego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych

1.2.1. Dane identyfikujące kluczowego bieglego rewidenta

inazwisko:
Ęestrze:

Imię
Numer w

Mateusz Fabijanowski

l3l

17

1.2.2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony

Firrra:
siedziby:
rejestru:
Sąd Ęestrowy:
Numer NIP:
Adres
Numer

KPMG Audy Spółka zograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
KRS 0000339379
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xtr Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
527-26-15-362

KPMG AudY Społka z ognniczoną

odpowiedzialnością sp. k. jest wpisana na listę
Podmiotów uprawnionych do badania sprawozdń finansowych, prowadzoną przEz Krajową
Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3546.

,

1.3.

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologicute

, Raport uzupełniajqcy z badania sprawozdaniafinansołłego
za rok obrotowy kończqcy się j l grudnia 20l 5 r,

Informacje o §prawozdaniu finansowym zx poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe sporądzone na dzień 3l grudnia 2014 r. i za rok obrotowy końcący
się tego dnia zostało zbadane przez KPMG Audyt Społka zograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. i uzyskało nieznodyfikowaną opinię biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 25 częrutca 2015 r. przez Radę
Fundacji, która postanowiła, żn rysk za ubiegły rok obrotowy wkwocie |75 046,92 złotych
będzie pizeznaczony na fundusz statutowy.
Fundacja nie podlegała obowiązkowi składania sprawozdania finansowego do KĘowego
Rejestru Sądowego.

1.4.

Zakres prac i odpowiedzialności
Niniejszy rapoń został przygotowany dla Rady Fundacji Podlaskie Hospicjum OŃologicme
z siedzibą w Nowej Woli 89 i dotyczy sprawozdania finansowego, na które składa się
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporądzony na dzień 3l grudnia 2015 r.,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy końcący się tego dnia oraz dodatkowe informacje
iobjaśnienia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia
2016 r., zĄwartĄ na podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia l kwietnia 2016 r. odnośnie
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.wz, 330 z późniejszymi
zmianami) (,,ustawa o rachunkowości") oraz krajowych standardów rewizji finansowej
brzmieniu Międąlnarodowych Standardów Badania wydanych przaz Radę
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej iUsług Atestacyjnych (IAASB).

w

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone

w

Społce w okresie

od 16 do 20 maja 2016 r.

7jrąd

Fundacji jest odpowiedzialny za prawidłowośćksiąg rachunkowych, sporządzenie
i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego oraz sporądzenie sprawozdania
z działalnościzgodnie z ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przęisami
wykonawczymi oraz z innym i obowiązującym i przepi sam i prawa.

Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporądzenie
raportu uzupełniającego, odnośnietego sprawozdania finansowego oraz prawidłowościksiąg
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporądzenia.

Zarąd Fundacji złoĘłw dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o

rzetelności

ijasnościzałączonego sprawozdania finansowe1o oraz niezaistnieniu ńarznń nieujawnionych
w sprawozdaniu finansowym, wpływających w sposób macący na dane wykazane
w sprawozdaniu

fi

nansowym za rok badany.

W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarąd Fundacji złoĘłwszystkie Ądane przez
nas oświadczenią wyjaśnieniai informacje ora:z udostępnił nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.

'
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2.

Analiza finansowa Fundacji

2.|.

Ogólna analiza sprawozdania finan§owego

2.1.1. Bilans
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Zakre§ planowanej i wykonanej pracy nie zo§tał w żaden §posób ograniczony. Zakres i sposób

pnzeprowadzonego badania wynika ze sporądmnej prznz nas dokumentacji roboczej,
znajdującej się w siedzibie podmiotu uprawnionego.

Kluczowy biegły rcwident oraz dmiot uprawniony §pehiają wymóg niezależnościod
badanejFundacjiwroanmieniuart.56u§t.3i4ustawyzdnia7maja2009r.obiegłych
rcwidentach i ich samorądzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadmrzs publicznlm (Dz. U. z 2015 r. wz. l01l z pózniejszymi
zmianami).

,

3.

Część§zczególowa rapońu

3.1.

System rachunkowości

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onlologicue
Raportuzupełniającyzbadaniasprawozdaniatinansowego
za rok obrototły kończqcy się j l gntdnia 20l 5 r,

Fundacja posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowoŚci, Prryjęte Prz9z
ZarądFńdacji, w zakresii wymaganym pruąisami art. l0 ustawy o rachunkowoŚci.
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania fi nansowego dokonaliŚmY wYrywkowego
sprawdzenia prawidłowościdziałania systemu rachunkowości.

trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmy macących niePrawidłowoŚci
dotycących ,yrt"ru rachuńko*Óści, które nie zostałyby usunięte,.u togły mieć istotny
*rńy*'ń" uaÓ*e sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie było wYrażenie

W

kómpleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowoŚci.

Fundacja przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych w terminach okreŚlonYch
w art.26urt *y o rachunkowości Óraz dokonała roz|iczpniai ujęcia w księgach jej wYników,

3.2.

}Vprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaŚnienia do sPrawozdania
finansowego
Dane zawańe we wprowadzeniu oraz dodatkowych informacjach i objaŚnieniach do
sprawozdania finansowego zostały przedstawiole,_ ,r" wszystkich istotnYch asPektach,
kbmpletnie i prawidłowolwp.o.""Ózsnie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią
integralną częśćsprawozdania finansowego.

W imieniu KPMG Audyt
Nr ewidencyjny 3546
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

sŃka

6AiąMt
Mateusy'Fabijanowski
Kluczdwy biegły rewident

Nrewidąrcyjny l3l17

Wrocław, 24 czsrulca20l6 r.

zogranicmną odpowiedzialnością sp. k.

{artlsz Charytonowicz
Biegły rewident

Nrewidąrcyjny 10615
Komandyariusą Pełnomocn ik

