
BILANS - REWID - STANDARD" Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,

ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa
Tel.: (22) B13 33 81, kom. 604 27O 467

www,brs-biegli.pl, e-mail: biegli@brs-biegli.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla

Zarząclll Woj ewództwa Mazowieckiego
oraZ

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
Transpottu Sanitarnego w Płocku będącego Samodzielnym PublicznymZakładem Opieki
Zdrowotnej, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów

zamyka się sumą 18 240 22I,40 zł
c) rachunek zysków i strat zarok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

vłykazujący stratę netto w wysokości 625 969,40 zł
d) zestawienie zmian w funduszu własnym zarokobrotowy od 01.01.2013 roku do

31.I2.20l3 roku wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę
625 969,40 zł

e) rachunek przepływów pienięznych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31. 12.2013
roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięznych o kwotę 1 048 887, 56 zł

0 dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdan ia z działalno ści odpowi edzi alny j e st ki erownik j edno stki.
Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z dzlaŁalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia29 wrzęśnia
1994r. orachunkowości (Dz.U.z2009 r.Nr 152, poz,1223,zpoźn.zm.),zwanej dalej
,,ustawą o rachunkowości",
Naszym zadanięmbyło zbadanie i wyrazenie opinii o zgodności zv,rymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i
finansową, jakteZ wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę j ego spotządzenia,
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

ll tozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2l krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentow w Polsce"

Badanie sprawozdania finansowego zap|anowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskaó racj onalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przęz
jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie _ w
PrzeważĄącej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których
wYnikają liczby i informacj e zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytrracji majątkowej i
finansowej jednostki nadzięń31.I2.20l3 r., jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01 .2013 t. do 31. I2.20I3 r.,

zostało sporządzone zgodnie z:ąlmagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowoŚci oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
jest zgodne zwpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu jednostki.

REwIDENT

przeprowad zaj ący badanie w imieniu :

,,BILANS - REWID - STANDARD" Biegli Rewidenci
Ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa
podmiot uprawniony nr 351t

Warszawa dnia 30.04.2014 r.

i Doradcy Finansowi sp. z o.o.
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