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Uniwersytetu Warszawskiego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego
z siedzibą przlr Krakowskie Przedmieście26/28 w Warszawie, na które składasię:
0

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

e

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po
aktywów i pasywów wykazie sumę:

8

e

stronie
2 440 483 087,19 PLN

rachunek zysków i strat za okres od dnia l stycznia 201 5 roku do dnia

3 1 grudnia 201 5 roku wykazujący zysk netto w wysokości:
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnial stycznia2015

24789143,16PLN

roku do dnia 31 grudnia2015 roku wykazującewzrost kapitału
własnego o kwotę:
e

©

157 082 209,72PLN

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto za okres od dnia l stycznia 2015 roku
do dnia 3 1 grudnia 2015 roku o kwotę:
dodatkowe informacje i objaśnienia.

3 775652,73PLN

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi
przepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialnyjest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe

oraz sprawozdanie z działalności spełniali' wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września

1994 r.

o

rachunkowości(Dz.IJ.z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zwanęi dam ,,ustawą

o rachunkowości"

Nasa'm zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymag4ącymi zastosowania

zasadami(polityką) rachunkowościtego sprawozdaniafinansowegooraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia
ono,
we
wsqrstkich
istotnych
aspektach,
sytuację
majątkową
i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o pralvidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) krajowych standardów rewizji finansowęl, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
w polsce
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uq'skad
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaalu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanychprzez Uniwersytet
Warszawski zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającą
Ecovls System Rewident Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 30a. 02-528 Warszawa, tel.: +48 (22) 380 03 80. fax: +48(22) 380 03 81

e.mail:

1253 w Krajowej Izbie Biegłych Rowidontów.KRS: 0000054522

NIP: PL 526-'10-36-755. Regon: 01 1256722; Kapital zakładowy: 250000 zł; Ecovis System Rewident Sp. z o.o. osiada certyfikat
nr PL 11000287/P potwierdzający spełnieniewawnków normy IS0 800t:2008 w zalvesie badania sprawozdań finansowych.
A member of ECOVIS Intematlonal tax advisors accountants auditws lawyors in Argontina. Austria. Beloms. Bi lgium. Bułgaria. China. Croatia. Cypn.is. Czech Republik,
Denmadt Estonia. Finland. France. Germany. Great Britain. Greene. Hong Kong. Hungary, IT'idla.Indonesia. teland. staly.Japan. Republik of Korea. Lanie. Lithuani8.
Luxembourg, Repubblicof Macedonia, Mdaysia. Malta. fdexico, Notherlands. Nory\r8y, Poland. Portugal, Qata. Romanie. Russia, Serbia. Singapore. Słowak Republik
Slovenia. Spam. Sweden. Switzerland, Tunisia,Turkoy. Ukraine. USA (associated partners) and Viotnan.
ECOVIS Intemational is a Swiss association. Eoch ECOVIS Member Firm i$ an independent legal entity in its owncountry and is anty liable for its own arts or omissions. not
those of any oŁherenŁity. Eoovis System RewidentSp. z o.o is tho Polish Member Fim of Ecovis Intemational

ECOVłS

Opinia zbadania sprawozdania finansowego
Uniwersytetu Warszawskiego

SYSTEM REWIDE NT

ia 2015roku

mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczayącelpodstawy do wyrażeniaopinii
Nasa'm zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

przedstawia rzetelnie i jasno infomlaqe istotne dla oceny sytuacji majątkową i finansową

Uniwersytetu Warszawskiego na dzień 31 grudnia 2D15 roku, jak też jego wyniku
finansowego za rok obrotowy od l stycznia 20 1S roku do dnia 3 1 grudnia 20 15 roku,
zostało sponądzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami(polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

jest zgodne z wplywalącymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
Sprawozdanie

roczne

z działalności

Uczelni

sporządza Rektor

Uniwersytetu

Warszawskiego

w terminie do 30 listopada roku następującego po roku sprawozdawczym na podstawie art. 3 5 ustawy

zdnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyżsą,m (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
i składa za pomocą formularza zamieszczonego w systemie POL-on.
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Wpisanado rdestru biegli'ch rewidentów
pod numerem12845
przeprowadzający badanie w imieniu
ECOVIS SYSTEM REWIDENT SP. Z O.O

UL RAKOWIECKA 30A
02-528 WAKSZAWA

Spaka wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 1253

Warszawa,
dnia29kwietnia2016roku
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