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Raport niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu sprawozdania finansowego 
Dla Rady Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza 

 

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego 
sprawozdania finansowego Fundacji 
Hospicjum Proroka Eliasza („Fundacja”), 
które zawiera: 

— wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego;  

— bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 
2020 r.; 

— rachunek zysków i strat sporządzony za 
okres dwunastu miesięcy zakończony 
31 grudnia 2020 r.; 

— dodatkowe informacje i objaśnienia  

(„sprawozdanie finansowe”). 

Odpowiedzialność Kierownika Fundacji za sprawozdanie finansowe

Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za 
sporządzenie i rzetelną prezentację tego 
sprawozdania finansowego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości („ustawa 
o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi, 

a także za kontrolę wewnętrzną, którą 
Zarząd Fundacji uznaje za niezbędną, aby 
zapewnić sporządzenie sprawozdania 
finansowego niezawierającego istotnego 
zniekształcenia spowodowanego 
oszustwem lub błędem.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem jest wydanie wniosku 
o załączonym sprawozdaniu finansowym. 
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do 
postanowień Krajowego Standardu Przeglądu 
2400 w brzmieniu Międzynarodowego 
Standardu Usług Przeglądu 2400 
(zmienionego) Przegląd historycznych 
sprawozdań finansowych przyjętego przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standard 
ten nakłada na nas obowiązek wyrażenia 
wniosku, czy nasz przegląd nie wykazał 
niczego, co pozwala sądzić, iż sprawozdanie 
finansowe nie zostało sporządzone, we 
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 
z mającymi zastosowanie ramowymi 
założeniami sprawozdawczości finansowej. 
Standard ten nakłada na nas również 
obowiązek postępowania zgodnego 
z zasadami etyki. 

Przegląd sprawozdań finansowych 
przeprowadzony stosownie do powyższego 
standardu jest usługą atestacyjną 
dostarczającą umiarkowanej pewności. 
Wykonane procedury obejmują przede 
wszystkim zapytania do Zarządu Fundacji 
oraz, gdzie jest to wskazane, innych osób 
w Fundacji, procedury analityczne oraz ocenę 
otrzymanych dowodów.  

Procedury zastosowane podczas przeglądu są 
znacząco ograniczone w porównaniu do 
procedur wykonywanych podczas badania 
zgodnie z Krajowymi Standardami Badania 
oraz Międzynarodowymi Standardami 
Badania. W związku z powyższym nie 
wyrażamy opinii o załączonym sprawozdaniu 
finansowym.

Wniosek

Przeprowadzony przez nas przegląd nie 
wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż 
załączone sprawozdanie finansowe nie 
przedstawia rzetelnego i jasnego obrazu 
sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na 

dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej finansowych 
wyników działalności za okres dwunastu 
miesięcy zakończony tego dnia zgodnie 
z ustawą o rachunkowości oraz wydanymi na 
jej podstawie przepisami wykonawczymi.
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