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Opinia i rapoń z badania sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku



Opinia niezależnego biegłego rewidenta

DlaZarządu iWalnego Zebrania Członków Towarzystwa Nasz Dom

PrzeProwadziliŚmy badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa Nasz Dom
z siedzibą w Warszawie przy al. Ąednoczenia 34 (zwanego dalej ,,Towarzystwem''),
na które składa się:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
o bilans sPorządzony na dzień 31 grudnia 201-4 roku, który po stronie aktywów

i pasywów zamyka się sumą 6.165.159,89 zł;

o rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2oI4 roku do 31 grudn ia 201,4
roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.853,88 zł;

o dodatkowe informacje iobjaśnienia.

Za sPorządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sPrawozdania merytorycznego z działalności, jak również za prawidłowość ksiąg
rachunkowych odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia,
abY sPrawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności spełniały
wYmagania Przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity Dz. U. z2013 r. poz. 330, z późn, zm.), zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości,,.
NaszYm 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 Towarzystwa oraz o prawidłowości
ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
o rozdzia|u 7 ustawy o rachunkowości;
o krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez krajową Radę Biegłych

Rewidentów w Polsce;

o RozPorządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2oo4 r.
Nr285, poz.2852).

Badanie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
PewnoŚĆ Pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym, W szczególności
badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Towarzystwo
zasad (Polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, 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
sprawozda nia finansowego.
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UwaŻamY, Że Przy uwzględnieniu niepewności, o której mowa ponizej, badanie
dosta rczyło wysta rczającej podstawy do wyrażen ia opin ii.

W PrzYPadku niektórych nieruchomości zabudowanych, nabytych we wcześniejszych
latach, TowarzYstwo zaklasyfikowało jako budynki całkowitą wartość początkową
nieruchomości, obejmującą zarowno 8runty jak i budynki, a następnie dokonuje
odPisów umorzeniowych według zasad właściwych dla budynków. Stanowi to istotne
odstęPstwo od przepisów ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi wartość
Początkowa gruntów nie podlega amortyzacji. Wartość netto tych nieruchomości
wYkazana w bilansie wynosi 2.163 tys. zł (na poprzedni dzień bilansowy: 2.726 tys. zł).

TowarzYstwo nie dysponuje historycznymi informacjami o wartości początkowej
nieruchomoŚci w podziale na grunty i budynki, a dokonanie przez Towarzystwo takich
oszacowań dla wcześniejszych okresów byłoby trudne w praktyce. Dlatego tez w
odniesieniu do tych składników aktywów nie byliśmy w stanie stwierdzić prawidłowości
ich klasyfikacji według grup rodzajowych, jak również ocenić prawidłowości odpisów
umorzeniowych za badany okres i według stanu na dzień 31 grudnia żO'J,4 roku.
NaszYm zdaniem, z wyjątkiem zastrzeżenia co do skutków ewentualnych korekt, które
mogłYbY okazaĆ się konieczne, gdybyśmy mogli zweryfikować wycenę nieruchomości, o
których mowa powyŻej, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:

o Przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Towarzystwa na dzień 31 grudnia 201-4 roku, jak też jego wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;

o zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych;

o zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
o jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Towarzystwa.

zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez zarząd Towarzystwa sprawozdaniem
merytorycznym za okres od 1 stycznia 20'J,4 roku do 31 grudnia 201,4 roku.
SPrawozdanie to zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy iPolitykiSpołecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego
sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania
merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. lJ. z 201,3 r, poz.
234). lnformacje zawarte w sprawozdaniu merytorycznym są zgodne ze zbadanym
sprawozdaniem finansowym,
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