Warszawa, 21 lipca 2021

NKF.313.51.2021.KL

Pan
dr hab. n. med. Radosław Sierpiński
Prezes
Agencji Badań Medycznych
Szanowny Panie Prezesie,

na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań
Medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2150) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
o rachunkowości oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru,
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 572), zatwierdzam
sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Agencji Badań
Medycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, która:
1) w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazała po stronie
aktywów i pasywów sumę:

86 883 123,41 zł,

2) w rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
wykazała zysk netto w kwocie:

218 307,87 zł,

3) w rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 roku wykazała zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:
84 499 836,55 zł,

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

4) w zestawieniu zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2020 roku wykazała zwiększenie kapitału własnego o kwotę:
218 307,87 zł.
Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialny jest Prezes Jednostki. Do zatwierdzenia
sprawozdania finansowego uwzględniono opinię biegłego rewidenta, który stwierdził, że
zbadane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.:


przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na
dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za
rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;



jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz
statutem;



zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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