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Opinia
niezaJehnego bieglego rewidenta
dla Krajowego Zjazdu Delegatow
Polskie go Zwrry,ku Alpi nizrnu

Ptz'eprowadziliSmy badanie sprawozdania finansowego Polskiego Zawiazl<tt Alpinizmu,
z siedzibq w Warszawie przy uI. Corazziego nr 5, lok 24 na ktore sklada sig:
. bilans sporz4dzony na 3I.12.2OL3 r. wykazuj4cy po stronie aktywow i pasyw6w

sumq 515 335,O3 zl,

. rachunek zysk6w i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujacy
nadwyZkg przychod6w nad kosztami w kwocie gg 6L6,4t zl,

o wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaSnienia

Za sporz4dznnie zgodnego z obowiryuj4cymi przepisami prawa sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z dzralaJnoSci odpowiedzialne jest Prezydium Zarz4du Polskiego Ztxrwlnt
Alpinizmu.
Prezydium Zarzadu Polskiego ZwiwLru Polskiego Zwiapl<uAlpinizrnu sa znbowiryani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowespelnialywymagania prznwidzrane
wustawie z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci(tekstjednolity: Dz.TJ.
z 2OI3 r., poz. 330), zwanej dalej ,ustaw4 o rachunkowoScT" oraz rozporz4dznniu Ministra
Finans6w z dnia 15 listopada 2O01 r. w sprawie szczng6lowych zasad rachunkowoSci dla
niekt6rych jednostek nie bgd4cych sp6lkami handlowymi, nie prowadz4cych dzialalnoSci
gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539).

Naszym zadaniem byto zbadartie i wyrairenie opinii o zgodnoSci z wymagaj4cymi
zastosowania zasadami (poliffka) rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego oraz czy
rz.etelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspelrtach, sytuacjg maj4tkow4
i Iinansow4, jak te2 wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowoSci ksiag rachunkowych
stanowi4cych podstawg jego sporz4dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowiefi:

1) rozdzialtt T ustawy z 29 wrz,e9nia 1994 roku o rachunkowo6ci

2l krajowych standard6w rewwji finansowej, wydanych pr"Ez Krajow4 Radg Bieglych
Rewident6w w Polsce.
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Za-lces usfug:
- badanie sprawozdan finansowych,

rachunkowoSciizarz ania,
- ekspe ekonomiczno-finansowe,
- usfugowe prowadzenie ksi4g rachunkowych

i podatkowych



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliSmy i przeprowadziliSmy w taki sposob, aby
uzyskai racjonaln4 pewnos6, pozwalaj4c 4 na wyrairenie opinii o sprawozd aniu.
W szcz'egolnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoSci zastosowanych przez polski
ZwiaTnk Alpinizmu zasad (polityki) rachunkowoSci i znacz4cych szacunk6w, sprawdzenie - w
przewaiaj4cej mierzn w spos6b wyryrvkowy - dowod6w i zapisow ksiggowych, z kt6rych
wynikaja lu.czby i informacje nurarte w sprawozdaniu finansowJrrn, jak i caloSciow4 oceng
sprawozdania finansowego.

Uwa2amy,2e badanie dostarczylo wystarczaj4cej podstawy do wyraZenia miarodajnej opinii.

Nas4ym zdaniem, zbadarrc sprawozdanie finansowe, obejmuj4ce dane liczbowe i objaSnienia
slowne:

a) przedstawia rzntelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej
i finansowei Zwrcal<u na dziefi 31.12.2013 jak teZ jej wyniku finansowego , toi
obrotowy od 01.01.2013 do 3I. t2.2Ot3,

b) spotz4dznne zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreSlonymi
w powolanej wyzej ustawie zasadami (polityka) rachunkowoilci oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,

c) jest zgodne z wptywaj4cymi na treS6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Zwlapls.
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czlonek Zarz{iiht
przeprowadzaJqcy badanie w lmieniu

Warszautsktego BiuraAudgttt Sp. z o. o.
ut Werszaute, uL Radszoun 7 7

Portmiotu uprawnionego do badania sorawozdari
finansowych - nr ewidenivinv 1747 Uchivala Kraiowei

Radv Bieglych Rewiderito'fu2 dnia 13.01.1998 i.)

Warszawa, dnia 29.04.2014 r.


