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SPRAWOZDATIIE NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
Z BADAIIIA ROCZNEGO SPRAWOZDAIYIA FINANSOWEGO

Dla Walnego Zgromadzenia Czlonkdw, Komisji Rewizyjnej oraz Zarz4du Polskiego
Zwiqzkr Judo z siedzib4 w \ilarszawie

Sprawozdanie z badani t raczznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadzili$my badanie zahqczonego roczrego sprawozdania finansowego za rok
zakoitczony 3l gudnna 2018 roku polskiego rwiqz,ku sportowego Polskiego Zwiqzku Judo z
siedzib4 w Warszawie (02-761) przy lul. Macedofskiej 14, KRS 0000117383, REGON
000866461, NIP 1130409260 (,Jednostlm") nakt6re skladaj4 sig: bilans sporz4dzony nadzieit
31 grudnia 2018 roku, rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy trwajqcy od dnia I stycznia
2018 roku do dnia 3l grudnia 2018 roku oraz informacja dodatkowa zawieraj4ca
wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaSnienia
(,,s pr aw oz dani e fi nans ow e").

Naszym zdaniem, zal1czone roczre sprawozdanie finansowe:
- przelstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej Jednostki na dzieri

3 1 grudnia 201 8 roku oraz jej wyniku finansoweg o za rok obrotowy zakoirczony w tym
dniu zgodnie z maj1cymi zastosowanie przepisami ustawy z drna29 wrze$nra 1994 r. o
rachunkowoSci (tj. Dz. U. 22018 r. poz.395,398, 650,1629,2212,2244,22019 r. poz.

55) (,Ustawa o rachunkowoSci"),atakiepnyjgtyrni zasadami (politykq) rachunkowoSci,
- jest zgodne co do formy i treici z obowiqnrj4cymi Jednostkg przepisarni prawa i

postanowieniami statutu Jednostki,
- zostalo sporz1dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych

zgodnie z przepisami rozlziaNu2 Ustawy o rachunkowoSci.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliSmy zgadnre z Migdzynarodowymi Standardami Badania w
wersji przyjgtej jako Krajowe Standardy Badania ptzez Krajow4 Radg Biegtych Rewident6w
(,,KSB") oraz stosownie do ustawy z dria I I maja 2077 r- o bieglych rewidentach, firmach
audytorskich inadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z 2Al8 r. poz. 398, 1669,
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2793,2243) (,,(Jstawa o bieglych rewidentqcft"). Nasza odpowiedzialnoSd zgodnie z tymi
standardami zostala dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialnoft bieglego

r ew i de nt a z a b adani e s pr aw o z dani a Jinans ow e ga .

JesteSmy niezaleam od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawo'dowych ksiggowych

Migdzynarodowej Federacji Ksiggowych (,,Kodeks IFAC") przyjgtym uchwal4 Krajowej Rady

Bieglych Rewident6w nr 204213812018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zasad etyki

zawodowej biegtych rewident6w otaz z innymi wymogami etycznymi, kt6re mai1

zastosowanie do badania sprawozdari finansowych w Polsce. WypelnLiliSmy nasze inne

obowi4zki etyczne zgodnie ztymiwymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzanta

badania kluczowy biegty rewident oraz firma audytorska pozostali niezale2ni od Jednostki

zgodnre zwymogamiriezaleiLnoSci okreslonymi w Ustawie o bieglych rewidentach.

IJwuZamy, ze dowody badania, kt6re uzyskalismy s4 wystarczai4ce i odpowiednie, aby

stanowid podstawg dla naszej opinii.

Odpowiedzialno56 Zarzqdu Jednostki i Komisji Rewiryjnej za sprawozdtnie finansowe

Zarz4d Jednostki (,,kierownik Jednostki") jest odpowiedzialny za sporz4dzerie, na podstawie

prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych, sprawozdania finansowego, kt6re

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej i wyniku finansowego

Jednostki zgodnie z przepisarri Ustawy o rachunkowoSci, wydanymi na jej podstawie

przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi4zuj4cymi przepisami prawa, a tak<2e aktami

wewngtrznymi konstytuuj4cymi Jednostkg. Kierownik Jednostki jest r6wniez odpowiedzialny

za kontrolg wewngtrznq kt6r4 uznaje zantezbqdn4 aby umoZliwii sporz4dzenie sprawozdarria

finansowego niezawieraj4cego istotnego znieks^a\cenia spowodowanego oszustwem lub

blgdem.

Sporz4dzajQc sprawozdanie finansowe kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenq

zdolnoSci Jednostki do kontynuowania dzialalnoSci, ujawnienie, jeSli ma to zastosowanie,

spraw zwiqzanychz kontynuacj q dziatalnofici oraz zaprzyjgcie zasady kontynuacj i dziaNalnoSci

jako podstawy sporz4dzenta sprawozdania finansowe go, zwyj4tkiem syluacji kiedy kierownik

Jednostki albo zarierza dokonad likwidacji Jednostki, albo zaniechal prowadzenia

dzialalnoSci albo nie ma aadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania dzialalno$ci.

Zarz4d Jednostki oraz czlonkowie Komisji Rewizyjnej Jednostki s4 zobowi4zani do

zapewnienia aby sprawozdanie finansowe spelnialo v,rymagania przewidziane w Ustawie o

rachunkowoSci. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej s4 odpowiedzialni za rnadzorowanie procesu

sprawozdawczego Jednostki.

O dp owiedzialno5d bie glego rewidenta zr hrda;nie sprawozdania fi nansowe go

Naszymi celami s4 uzyskanie racjonalnej pewn,r3ci czy sprawozdante ltnansowe jako caloSi

nie zawiera istotnego znieks4alcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem oraz wydanie

sprawozdania z badatia zawierajecego naszq opinig. Racjonalna pewnoS6 jest wysokim
pewnoSci, ale nie gwarantuje, 2e badarie przeprowadzone zgctdrie z KSB zawsze
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wykryje istniej4ce istotne znieksztalcenie. Znieksztalcenia mog? p,owstawad na skutek
oszustwa lub blgdu i sE uwa2ane za istotne, jezeli mozna racjonalnie oczekiwaf, 2e pojedynczo

Iub lEcnie mogtyby wplynqc na decyzje gospodarcze uzytkownik6w podigte na podstawie tego

sprawozdania finansowe go.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentownoSci Jednostki ani
efektywnoSci lub skutecznoSci prowadzeniajej spraw przezkierownika Jednostki obecnie lub
w przyszlofici.

Podczas badania zgodnego z KSB stozujemy zawodovvy os4d i zaclrcwujemy zawodov'ry

sceptycyzm, atak2e:

- ident5rfikujemy i oceniamy ryzykaistotrego znieksztalcenia spraurozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub blEdem, projektujemy i przeprawadzamy procedury
badanta odpowiadaj4ce tym ryzykom i uzyskujemy dowody badatia, kt6re
s4wystarczaj4ce i odpowiednie, aby stanowii podstawg dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego znieksztalcenia wynikaj4cego z oszustwa.jest wigksze niz tego
wynikajqcego zbNEda,ponre'wu2oszustwo maire dotyczy| zrnowy,falszerstv,t4celowych
pominigd, wprowadzenia w bt4d lub obej5cia kontroli wewngtrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewngtrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, kt6re sE odpowiednie w danych okolicznoSciach, ale
nie w celuwyruZeria opinii natemat skutecznoici kontroli wewngtrznej Jednostki;

- oceniamy odpowiednioS6 zastosowanychzasal (lrolityki) rachunkowo ci arczzasadnofil
szacunk6w ksiggowych oraz powiqzanych ujawnieri dokonanych przez kierownika
Jednostki;

- vryciqgaffLy wniosek natemat odpowiednio5ci zastosowania przez kierownika Jednostki
zasady kontynuacji dzialalno$ci jako podstawy rachunkowofici oraz, na podstawie
uzyskanych dowod6w badania, czy istnieje istotna niepewnoSl znnryarnze zdarzeniarni
lub warunkami, kt6ra moze poddawac w zrraicz4c4 wqtpliwo$d zdolnoSd Jednostki do
kontynuacji dzialalnofici. JeZeli dochodzimy do wniosku,leistniele istotna niepewno56,
wymagane jest od nas zwr6cenie uwagi w naszym sprawozdaniu bieglego rewidenta na
powiqzane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeZeli takie ujawnienia s4

nieadekwatne, modyfikujemy nasz4 opinig. Nasze wnioski s4 oparte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporzqdzenia naszego sprawozdaria bieglego rewidenta,
jednak2e przysAe zdarzeria lub warunki mog+ spowodowad,2e Jednostka zaprzeslanie
kontynuacj i dzialalno Sci ;

- oceniamy og6ln4 prezentacjg, strukturQ i zawartoSd sprawozdania. finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia bgd4ce ich podstaw4
transakcj e i zdar zenia w spo s6b zap ewruaj 4cy r zetehr4 pr ezentacj Q "

Inne informacje, w tym sprawozdanie z dzialalnoSci

Na inne informacje sklada sig sprawozdanie z dziatralnoSci Jednosttki za rok obrotowy
zakofrczony 31 grudnia 2018 r. (,,Sprowozdanie z dzislalnofici")

O dp ow i e dz ialno S t Z ar z q du
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Zarz4d Jednostki jest odpowiedziatny za sporzqdzenie Sprawozdania z dzialalnoSci zgodnie

z przepisami prawatj- ustawq zdria25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj, Dz. U. z 2018 r.poz-

1263,1669) (,,Ustawa o sporcie").

O dpow ie dzialno it bie gte go rew identa

Nasza opinia zbadaniasprawozdaria finansowego nie obejmuje Sprawozdaniaz dzia\alnofic|

W zwi4zku zbadauem sprawozdania finansowego naszym obowi4zkiem iest zapaznanie si?

ze Sprawozdaniem z dziaNatnosci, i c4mi4c to, rozpatrzenie, czy nie .iest istotnie niespojne

ze sprawozdaniem finansowSim lub nasz4wiedz4uzyskan4podczas badania, lub winny spos6b

wydaje sig istotnie zsiekszta\cone. Je$li na podstawie wykonanej pr:acY, stwierdzimy istotne

ztieksztzNcenia w Sprawozdaniu z dziaNalto3ci, jeste$my zobowi1zmi poinformowa6 o tym

w naszym sprawozdaniu z badania. Nasr5rm obowi4zkiem zgodnie z wymogami ustawy

o biegtych rewidentach jest r6wnieZ wydanie opinii czy sprawozdanie z dzia\aInaSci zostalo

sporzqdzone zgodnie z przepisami oraz czy iest zgodne z infclrmacjami zawmtytrrt

w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z dzialalnofci i uzasadnienie

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy: naszym zdaniem, Sprawozdanie z

dzialalnoSei Jednostki :

- zostalo sponqdzone zgodnie z Ustaw4 o sporcie;

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w Swietle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania

o1wiadczamy, Ze rfie stwierdzilifmy w Sprawozdaniu z dnaNalnssci istotnych ztiekszta\ceh.

Kluczowym bieglym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, kl6rego rezultatem jest

niniejsze sprawozdanie niezalezrego bieglego rewidenta, jest Dariusz Fetryka

Dzialaj4cy w imieniu firmy audytonkiei:

E-ACCOIINTING.PL Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ci4

ul. Stanislawa Barei 3/76' 0!f 41 Warszawa

Podmiot wpisany na listg firrt pod numerem39?l

O*,.
E-ACGOUNTINc.F!- Sp. z o.o.

ul. Stanista,;i':,t ll.:r:i 3/26
03-141 Wa:szawa

NIP: 52,t27679E0 REbON: 147183222
r(RS: 0000492770

Dariusz Petryka

Kluczowy biegty (numer w rejestrze bieglych rewident6w 11432)

Data sporz4dzenia sprawoz dania zbadania 4 czewct2019 roku

MiejscowoSd Warszawa
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