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Ocena 

dla Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia WIKIMEDIA POLSKA z siedzibą w Warszawie, 

ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego  

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

sporządzona przez niezależnego biegłego rewidenta  
 

Na podstawie zawartej w dniu 4 kwietnia 2022 r. Umowy dotyczącej oceny sprawozdania 

finansowego i ksiąg rachunkowych pomiędzy osobami reprezentującymi Zarząd 

Stowarzyszenia i przedstawicielami firmy „ELIKS” Audytorska Spółka z o. o. z Wrocławia 

dokonano analizy sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia 

WIKIMEDIA POLSKA z siedzibą w Łodzi. ( al. Jana Chrystiana Szucha 16/15, 00-580 Warszawa) 

– zwanych dalej Stowarzyszenie lub Jednostka. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez Stowarzyszenie w formie elektronicznej (plik 
xml) obejmuje: 

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 1.700.170,81 złotych; 

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku 

wykazujący zysk netto w wysokości – 108 480,53 złotych; 

•  dodatkowe informacje i objaśnienia 
 

Analizę przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021r, poz. 217 z późn. zm.) 

Zlecenie wykonaliśmy głównie na drodze analizy danych sprawozdania finansowego, analizy 

zapisów w księgach rachunkowych, a także wykorzystania informacji uzyskanych od osoby 

prowadzącej księgi rachunkowe Stowarzyszenia Pani Moniki Kowner – (Biuro Monika Kowner  

91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 5A  NIP 828-107-31-17) z Łodzi) oraz osoby reprezentującej  

Stowarzyszenie. 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego oraz ksiąg 

rachunkowych, będących podstawą sporządzenia tego sprawozdania stwierdzamy co 

następuje:  

1) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało sporządzone według poprawnego 

wzoru wynikającego z Załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości,  

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 został 

sporządzony w wersji kalkulacyjnej 

3) Dane liczbowe można uznać za poprawne w odniesieniu w szczególności do: 

➢  przychodów, 

➢ kosztów, 

➢ wyniku finansowego, 

➢ funduszu własnego. 

Począwszy od 2017 r. wynik finansowy w stowarzyszeniach jest prezentowany w 

kapitale własnym. W związku z tym przychody i koszty ujmowane w rachunku 

zysków i strat dotyczą tylko jednego roku. Wyniki finansowe za rok 2021 są 

porównywalne z wynikami uzyskanymi w roku 2020. 

4) Stowarzyszenie posiada, podpisaną przez cały Zarząd „Politykę Rachunkowości 

Stowarzyszenia WIKIMEDIA POLSKA” obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.  

Ewidencja księgowa za rok 2021 prowadzona była zgodnie z zasadami określonymi 

w Polityce Rachunkowości. 

5) Biuro Rachunkowe, prowadzące księgi rachunkowe Stowarzyszenia poprawnie 

ewidencjonuje dostarczane i poprawnie opisane dokumenty księgowe.  

Ocena została zapisana w formacie pdf na 3 stronach i podpisana podpisem kwalifikowanym 

przez biegłego rewidenta 

 

Henryk Klin  

Biegły Rewident nr ident.6425 

 

 

Wrocław, 23 czerwca 2022r. 
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