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OCENA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Przedłożone do badania sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy sporządzono zgodnie                

z art. 45 ustawy o rachunkowości „Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 395, 398, 650,1629), składa się z: 

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

b) bilansu sporządzonego na dzień  31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 92 765 151,93 zł, 

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk  

netto w wysokości 515 886,88 zł, 

d) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

wykazującego zmniejszenie funduszu o kwotę 657 031,12 zł, 

e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych  

za okres od 01.01.2018 r. do  31.12.2018 r. o kwotę 1 297 119,18 zł, 

f) dodatkowej informacji i objaśnień, 

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku obrotowym. 

 

Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi 

rachunkowe i żądane dokumenty stanowiące podstawie ich sporządzenia oraz udzieliła informacji              

i wyjaśnień niezbędnych do sporządzenia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania 

rocznego sprawozdania finansowego, z wyjątkiem traktowanych przez Spółdzielnię jako poufne 

dokumentów wynagrodzenia pracowników.  

 

Ponadto Zarząd Spółdzielni stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości złożył w dacie 

zakończenia badania dodatkowe oświadczenie o: 

a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania, 

b) ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem 

bilansowym, 

c) nie zaistnieniu innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na wielkość danych 

liczbowych wynikających ze sprawozdania finansowego. 

 

W toku badania sprawozdania finansowego za rok 2018 objęto przeglądem: ewidencję 

syntetyczną i analityczną, raporty kasowe i dokumenty bankowe, deklaracje podatkowe i wybrane 

dokumenty źródłowe. Stosowane procedury badania uzależnione były od wagi i istotności zagadnień.               

Próbki dobierano w oparciu o przekonanie, że są one wystarczające dla oceny prawidłowości 

poszczególnych pozycji wykazanych w badanym sprawozdaniu finansowym. 

 

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego  Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 

zostało opracowane przez Kluczowego Biegłego Rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji 

roboczej, wymaganej przez art. 65 ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji 

finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, z uwzględnieniem: 

a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji 

dominujących kwotowo, 

b) poziomu istotności ustalonego dla sprawozdania finansowego, 

c) zawodowego osądu przez biegłego, zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi. 
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Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego  

nie zawiera żadnych zastrzeżeń co do prawidłowości, rzetelności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami.  

 

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 
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