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PrzeprowadziliSmy badanie sprawozdania finansowego Polskiego Zawiry,ku Alpinizmu,
z siedzib4w warszawie przy .ul. corazziego nr 5, lok 24 na kt6re skiada sie:
o bilans sporz4dzony na 31.12.2014 r. wykazujacy po stronie aktyw6w i pasyw6w

sumq 52O 8O1,O1 zl,

o rachunek zysk6w i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuj4cy
nadwy2kq pr4rchodow nad kosztami w kwocie L47 976155 zl,

. wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaSnienia

Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqguj4cymi przepisami prawa sprawozdanier finansowego
oraz sprawozdania z dzialalnoSci odpowiedzialne jest Prezydium Zarz4du Polslciego ZwiaBku
Alpinizmu.
Prezydium Zarz4du Polskiego Zwiqzku Polskiego Zwi4zl<uAlpinizmu s4 zobouiqzani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowespelnialywymagania przewidziane
wustawie z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci(tekstjednolity: Dz.lJ.
z 2Ol3 t., poz.330), zwanej dalej oustaw4 o rachunkowoSci" oraz rozporz4dzeniu Ministra
Finans6w z dnia 15 listopada2OOl r. w sprawie szczeg6lowych zasad rachunkowoSci dla
niekt6rych jednostek nie bgd4cych sp6lkami handlowymi, nie prowadz4cych dzialalnoSci
gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539).

Naszym zadaniem byto zbadanie i wyraZenie opinii o zgodnoSci z vrymagaj4cymi
zastosowania zasadami (polityka) rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego oraz czy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg majatkowa
i finansow4, jak te2 wynik finansowy jednostki oraz. o prawidlowoSci ksiag rachurikowych
stanowi4cych podstawe jego sporzqdzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do postanowien:

1) rozdzialu 7 ustawy z 29 wrze1nia 1994 roku o rachunkowoSci

2l krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowa Rade Biegtych
Rewident6w w Polsce.
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliSmy i przeprowadziliSmy w taki spos6b, abyuzyskad racjonaln4 geryno!6, pozwaraj4c4 na wyrazlnie opinii o 
"pr"*ori*ir.w szczeg6lnosci badanie obejmowalo-sprawdzdnie poprawnosci zastoso*.rrytn przez polski

zwiazak Alpinizmu zasad (polityki) rachunkowosci i'znaczqcych szacunkow,iprawazenie - wprznwaiaj4cej mierze w sposob wyrywkowy - dowod6w 1'zapis6w f<siegowych, z kt6rychwynikaja liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caloSciow4 ocen'sprawozdania finansowego.

uwai;amy, 2e badanie dostarczylo wystarczaj4cej podstawy do wyra2enia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmuj4ce dane liczbowe i objaSnieniaslowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie_informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej
i finansowej zwiazl<tt na dziefi 31.12.2014 iit< tez jej wyniku finansowego za rokobroto od 01.01.2014 do 3I.L2.2O14,

b) sporz4dzone zostalo, we wszystkich 
" 
istotnych aspektach, zgodnie z okreSlonymi

w powolanej wy2ej ustawie zasadami (polityka) rachunkowos-ci oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,

c) jest zgodne z wptywaj4cymi na treS6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Zwiaploa.
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