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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Delegatów  

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
 
 

I. Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok 2014 
Stowarzyszenia „POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO”, z siedzibą w Warszawie 00-
561 , ul. Mokotowska 24, na które składają się: 

 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się kwotą 5.346.986,99 zł 
3. Rachunek strat i zysków za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

zamykający się stratą netto w wysokości 231.033,89 zł 
4. Dodatkowe informacje i uzupełnienia. 

 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego 
odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. 
 

Zarząd Stowarzyszenia oraz członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do 
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w 
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
nr 47, poz.330 z późn. zm.). 
 

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności tego sprawozdania 
finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Stowarzyszenia. Miałam też zbadać i 
wyrazić opinię o prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.    
 

II. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień: 
 

1. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
nr 47, poz.330 z późn. zm.), 

2. Krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów w Polsce, 

3. Ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 
855 z późn. zm.), 

4. Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.), 
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5. Art.9 ust. 4 Ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. nr 127 poz. 
857 z późn. zm.), 

6. Statutu Stowarzyszenia. 
 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, 
aby uzyskać wystarczający pogląd, pozwalający na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych 
przez Stowarzyszenie zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków oraz 
sprawdzenie  - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów 
księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
 
 

III. Na dzień 31.12.2014r. Jednostka nie dokonała inwentaryzacji należności 
krótkoterminowych – drogą potwierdzenia sald. Wartość należności wykazanych w 
bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2014 wynosi 164.952,37 zł, tj. 3% sumy 
bilansowej. W toku badania nie byłam w stanie przeprowadzić alternatywnych 
procedur, tj. potwierdzić salda z kontrahentami. 

 

Moim zdaniem, za wyjątkiem zastrzeżeń co do skutków ewentualnych korekt, które 
mogłyby okazać się konieczne, gdybym mogła zweryfikować stan należności 
krótkoterminowych, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i 
objaśnienia słowne: 

 

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2014 roku, jak też 
jej wyniku finansowego za rok obrotowy  01.01.2014 - 31.12.2014; 
 

2. sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z 
określonymi w powołanej powyżej ustawie o rachunkowości zasadami oraz na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

 

3. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami 
prawa i postanowieniami statutu Jednostki. 

 

IV. Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do sprawozdania zwracam uwagę na: 

 konieczność zgłoszenia Stowarzyszenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS, ze 
względu na fakt, że Związek prowadzi działalność gospodarczą dozwoloną 
statutem – ma zawarte umowy ze sponsorami; w związku z brakiem tego 
zgłoszenia Jednostka nie złożyła sprawozdań finansowych za lata ubiegłe w KRS; 
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 w toku badania nie stwierdziłam istotnych nieprawidłowości w zakresie 
stosowania zasad rachunkowości przewidzianych w ustawie o rachunkowości, za 
wyjątkiem zastrzeżenia wskazanego powyżej, jednak polityka rachunkowości 
Jednostki wymaga aktualizacji. 
 

 
 

Agnieszka Hajduk 

Biegły Rewident ( nr w rejestrze 11369) 

 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu  
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