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oPlNlA NlEzALEżNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Gzłonków i Rady Nadzorczej Społdzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA'' w Jeleniej Górze.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA'' (,,Społdzielnia'') z siedzibą przy ul. XX-lecia 3, 58-560 Jelenia Gora, na które składają się

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016,

rachunek zyskÓw i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 oraz
dodatkowe informacje i objaŚnienia'

Zarząd SpÓłdzielni jest odpowiedzialny za prawidłowoŚc ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną

prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie

z ustawą z dnia 29wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 f. poz. 1047) (,,ustawa

o rachunkowości''), wydanymi na jej podstawie przepisamiwykonawczymi oraz innymi obowiązującymi

przepisami prawa. Zarząd SpÓłdzielni jest równieŻ odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną' którą

uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowoŚci

powstałych wskutek celowych działań lub błędÓw'

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd SpÓłdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej Społdzielni

są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoŚci

spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości'

Naszym zadaniem było wyrazenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno,

przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy SpÓłdzielni zgodnie z mającymi

zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowoŚci i przyjętymizasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania.finansowego przeprowadziliŚmy stosownie do postanowień:

1l rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

2l krajowych standardow rewizjifinansowej, wydanych przez Krajową Radę

Biegłych RewidentÓw w Polsce.
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Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz

zaplanowania i przeprowadzenia badania W taki sposÓb, aby uzyskac racjonalną pewnośc,

Że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od

istotnych n ieprawidłowoŚci.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodÓw badania

dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. WybÓr procedur badania

zalezy od naszego osądu, W tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowoŚci

w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędÓw' Przeprowadzając ocenę tego

ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną

prezentacją sprawozdania finansowego W celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur

badania, nie zaŚ w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej

w Społdzielni. Badanie obejmuje rÓwniez ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości,

zasadnoŚci szacunkÓw dokonanych przez Zarząd SpÓłdzielni oraz ocenę ogÓlnej prezentacji

sprawozdan ia finansowego.

WyraŻamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą

i odpowiednią podstawę do wyraŻenia przez nas opinii.

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalnoŚci.

Jednakze naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania

finansowego, zapoznanie się z treŚcią sprawozdania z działalnoŚci i wskazanie czy informacje w nim

zawańe uwzględniają postanowienia ań' 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne

z informacjami zawańymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było takze

złoŻenie oświadczenia, czy w Świetle naszej wiedzy o Społdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas

badania sprawozdania finansowego stwierdziliŚmy W sprawozdaniu z działalnoŚci istotne

zn iekształcenia.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

a) przekazuje rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SpÓłdzielni na dzień 31 grudnia

2016 roku, jakteŻjej wynik finansowy za rok obrotowy od dnia '1 stycznia 2016 roku do dnia 31

grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości

i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne co do formy i treŚci z obowiązującymi Społdzielnię przepisami prawa

i postanowieniami statutu Społdzielni.
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Zgodnie z Wymogami ustawy o rachunkowoŚci, stwierdzamy, ze informacje zawańe w sprawozdaniu

z działalnoŚci uwzględniają postanowienia art' 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami

zawańymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Społdzielni i jej

otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, oświadczamy, iz nie stwierdziliśmy

istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności

Kl uczowy biegły rewident

Leszek Bej

Nr 9674

przeprowad ząący badanie w iin ieniu

Grupa Audyt Sp. z o.o.
1

ul. Piłsudskiego 5/1' 50-048 Wł

Nr ewid. 2637

Wrocław, 14 czerwca 2017 roku

"Grupa AudYt" sP. z 0'0"
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RAPORT
uzupełniający opinię biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego

Spółdzielni Mieszkaniowej,, FAMPA''

z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. XX_lecia 3

za rok obrotowy

od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Wrocław, czerwiec 2017 rok



Spółdzielnia Mieszkaniowa ',FAMPA" 
_ raport zbadania sprawozdania linansowego

za okres od dnia l stycznia 20 l ó roku do dnia 3 l grudnia 2016 roku

l. czĘŚc oGoLNA

'l. lnformacje ogólne

Spółdzielnia Mieszkaniowa,,FAMPA'' powstała 2'1 9rudnia 1990 roku.
Przed rejestracją W KRS w Ęestze przedsiębiorcÓW W dniu 02.07.2002 r' pod numerem 0000120703
SpÓłdzielnia była zarejestrowana w Rejestrze Społdzielni 549 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze.

Społdzielnia posiada numer NlP: 6110203492 potwierdzony w dniu 16.11.1998 r' przez Uząd
Skarbowy w Jeleniej Gorze, oraz numer identyfikacyjny REGON: 003299028 potwierdzony przez
Urząd Statystyczny we Wrocławiu w dniu 09.02.2009 r.

Podstawowym przedmiotem działalności SpÓłdzielni, ustalonym W oparciu o statut Spółdzielni, jest:
- obsługa nieruchomoŚci na własny rachunek,
- zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomości na własny rachunek
_ kupno i sprzedaz nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomoŚciami na zlecenie
- działalnoŚc związana z kulturą, rekreacją i spońem.

Na koniec grudnia 2016 roku fundusz podstawowy Społdzielniwynosił 6.000.951,00 złotych'
Fundusz własny Społdzielni na koniec roku obrotowego był dodatni iwyniÓsł 13.884.743,30 złotych.

W skład Zarządu w roku badanym i do dnia zakończenia badania wchodzili:

Pan Dariusz Gębura - Prezes Zarządu od dnia 5.08.2015 r.

Pan Arkadiusz Dacewicza - Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych od dnia 14'09.2015 r.

Pan Stefan Jakubowski - Członek Zarządu ds. technicznych od dnia '10'03.2016 r.

Pan Wojciech Kutwin - Członek Zarządu - delegowany z Rady Nadzorczej- do dnia 29.01'2016 r.

W skład Rady Nadzorczej w roku badanym i dnia zakończenia badania wchodzili:

Pan Bogdan Helik
Pan Andrzej Szramik
Pan Krzysztof Marcinkowski
Pan Wojciech Kutwin
Pan Mirosław Falkiewicz
Pan Wojciech Janik
Pani Mirosława Zołkiewska

2. lnformacje dotyczące sprawozdania finansowego

alzarok ubiegły

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało zbadane przez firmę audytorską Grupa
Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i otrzymało opinię bezzastrzeŻeń.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wlaz z opinią biegłego rewidenta za rok2015:
- zostało złoŻone w Upędzie Skarbowym w dniu 30 czerwca 2016 r.,
- zostało złoŻone do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 czeryvca2016 r.

Walne Zgromadzenie Członkow SpÓłdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w dniu 26.06.2015 r., uchwałą nr
lX, postanowiło nadwyzkę bilansową za2014 rok w wysokoŚci 86.184,83 zł podzieliĆ w następujący
sposob:
- kwotę 83.684'83 zł przeznaczyc na fundusz remontowy SpÓłdzielni,
- kwotę 2.500'00 zł pzeznaczyc na pokrycie kosztÓw działalnoŚci społeczno-wychowawczej roku

2015.

Zatwierdzony bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 20'15 roku został prawidłowo wprowadzony do
ksiąg rachunkowych, jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Grupa Audyt Sp. z o.o. we Wrocławiu It4"l



Spółdzielnia Mieszkaniowa,'FAMPA'' _ raport zbadania sprawozdania finansowego
za okres od dnia l stycznia 201 ó roku do dnia 3 l grudnia 20 16 roku

bl za rok badany

Grupa Audyt Sp' z o.o. Wpisana na listę podmiotóW uprawnionych do badania pod numerem 2637
została Wybrana przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 4611212016 z dnia '16 grudnia 2016r. do badania
sprawozdania finansowego SpÓłdzielni za rok 2016' Badanie nie ma charakteru obowiązkowego'

Grupa Audyt Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident Leszek Bej , nr 9674, kierujący badaniem
a takze biorący udział w badaniu aplikant Paweł Pietroń, są niezalezni od badanej Społki,
wrozumieniu ań. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 mĄa 2009 roku o biegłych rewidentach i ich
samoządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym, a takze spełniają wymogi niezaleznoŚci, o których mowa w Kodeksie etyki zawodowych
księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów zdnia '13 czerwca 2011 roku.

Na podstawie umowy nr 591812016 zawańej w dniu 12 grudnia 2016 roku z Zarządem Społdzielni,
w dniach od 24 kwietnia2017 roku do 14 czeryvca2017 roku, zprzenuami, przeprowadziliŚmy badanie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, ktÓre obejmuje:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 20'16 roku, ktÓry po stronie aktywÓw ipasywÓw
wykazuje sumę 16.1 19.916,1 1 złotych,

. rachunek zyskow i strat za rok od dnia '1 stycznia 20'16 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
ktÓry wykazuje zysk netto (nadwyzkę bilansową) W kwocie 'l71.748,9'| złotych,

. dodatkowe informacje i objaŚnienia'

Zarząd potwierdził swoją odpowiedzialnośc za rzetelnoŚc, prawidłowość i jasnoŚĆ sprawozdania
finansowego i przedstawił Żądane informacje, wyjaŚnienia i oŚwiadczenia. Zarząd złoŻył takŻe
pisemne oświadczenie dotyczące: kompletnoŚci, prawidłowoŚci i rzetelnoŚci sprawozdania
finansowego przedłozonego do badania, ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązan
korespondujących z dniem bilansowym i nie zaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających
istotnie na wielkoŚĆ danych liczbowych wynikających ze sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły
ograniczenia zakresu badania.

3. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej Spółdzielni

Przedstawione ponizej wybrane elementy analitycznego sprawozdania finansowego i jego wskaŹniki
charakteryzują sytuację finansową SpÓłdzielni w latach 2015_2016.

BlLANs _ Aktywa w tys. zł.

Wyszczególnienie

2016 2015 Zmiana stanu

tys. zł
Yo

tys. zł
tys. zł

udziału udziału 2016t20't5

Aktywa tilałe 13 t04,8 81,3 {3 408,1 86,6 (303,3) 97,7

Rzeczowe aktywa tMałe 13 089,6 81,2 't3 29{,3 85,9 (201,7) 98,5

Należności długoterminowe 0,'l 0,0 0,1 0,0 100,0

lnwestycje długotemi nowe 15,',| 0,1 116,7 0,8 (101,6) 12,9

Akttea obrotowe 3 015,r 18,7 2 068,4 13,4 946,7 145,8

380,9 2,4 306,0 2,O 74,9 '124,5

lnwestycie krótkoterminowe 2 159,9 13,4 1726,8 11,2 433,1 125,1

Krótkoterminowe rozliczenia
rVo 474,3 2,9 35,6 0,2 438,7 1.332,2

Aktywa razem {6 1{9,9 100,0 l5 476,5 100,0 643,4 104,2
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Spółdzielnia Mieszkaniowa,,FAMPA'' _ raport zbadania sprawozdania finansowego
za okręs od dnia l stycznia 2016 roku do dnia 3l srudnia 2016 roku

W badanym okresie WańoŚc aktywÓw SpÓłdzielni zwiększyła się o 4,2%, co było Spowodowane
przede Wszystkim zmianą stanu środkÓw pienięznych na rachunkach bankowych oraz Wzrostem
rozliczen m iędzyo kresowych z tytułu r ozliczenia f u nd u szu re m ontowego.

BlLANs _ Pasywa w tys. zł.

Wyszczególn ienie

2016 201 5 Zmiana stanu

tys. zł tys. zł
% tys. zł

udziałU udziału 2016t2015

Fundusz własny 13 884,7 86,1 {3 963,6 9ą2 (78,91 99,4

Fundusz podstawowy 6 001,0 37,2 6'.182,1 39,9 ('t81,21 97,1

Fundusz zasobowy 7 576,0 47,O 7 621,2 49,2 (45,2) 99,4

Pozostałe fundusze
rezeruowe 136,0 0,8 136,0

Zysk (strata) netto 171,7 1,1 160,3 1,0 11,5 't07,1

zobowiązania i rezeilt| na
zobowiązania 2235,2 13,9 1512,9 9,8 722,3 147,7

zobowiązania
krótkoterminowe 1 668,1 10,3 1 286,3 8,3 381,9 129,7

Rozlicz€nia międzyokresowe 567,0 3,5 226,6 1,5 340,4 2s0,2

Pasywa razem 16 {{9,9 100,0 t5 476,5 100,0 6ll:l,4 104,2

Wzrost pasywóW o 643,4 tys. zł był spowodowany głownie zmianą funduszu remontowego (Wzrost
o 334,5 tys. zł oraz pŻez wykazaną w rozliczeniach międzyokresowych nadwyŻkę z eksploatacji
i utrzymania nieruchomoŚci (w wysokoŚci 184,1 tys. zł).

RAGHUNEK zYsKoW l STRAT - dane w tys. zł

Wyszczególnienie

2016 rok 2015 Rok Zmiana stanu

tys. zł
%

udziału
tys. zł

udziału

tys. zł

2016t2015

Dżiałalność podstawowa

Przychody netto ze sprzedaży 2920,5 93,5 2 858,0 93,8 62,5 102,2

Koszt własny sprzedaży 2 832,6 100,0 2 649,5 99,3 't83,2 106,9

Wynik na sprzedaży 87,9 208;6 1120,71 42,1

Pozostała działalność operacyj na

Pozostałe pęychody operacyjne 7,2 0,2 47,1 't,5 (3s,s) 15,3

Pozostałe koszty operacyjne 1,2 0,0 18,9 0,7 (17,7) 6,4

vt'ynik na działalności operacyjnej 6,0 28,2 (22,2) 21,4

Wynik operacyjny 93,9 236,8 (142,9) 39,7

Działalność finansowa

Ptzychody finansowe 36,7 1,2 55,6 1,8 (19,0) 65,9

Koszty finansowe 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 574,2

Wynik na działalności finansowej 36,5 55,6 (1s,1) 65,7

Nadwyżka przychodów nad kosztami
netto za rok ubiegły(+)

't 60,3 5,1 86,2 2,8 74,',| 186,0

Nadwyżka kosńów nad peychodami
za rok ubiegły (-)

Zysk (strata) brutto 290,7 378,6 (87,s) 76,8 I
l

Ą-A
'l
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Spółdzielnia Mieszkaniowa ',FAMPA'' 
_ raport zbadania sprawozdania finansowego

za okręs od dnia l sĘcznia 2016 roku do dnia 3 1 grudnia 2016 roku

obowiązkowe obciążenia-razem 13,6 13,3 0,3 102,4

Nadwyżka przychodów nad kosztami
netto roku bieżącego(-) 't71.7 160,3 1 1,5 107,1

Zysk (strata) netto 1g5'Ą 205,0 (es,7) 51,4

Przychody ogołem 3124.7 't 00,0 3 047.0 100,0 77,7 't02,s

Koszty ogołem 2 834,0 100,0 2 668,4 100,0 165,6 106,2

- Społdzielnia osiągnęła Wzrost przychodÓW netto ze spŻedazy o 2,2%,
- jednoczesny Wzrost kosztÓw Własnych o 6,9% spowodował' ze wynik na SpŻedaŻy zmniejszył Się

W poróWnaniu do 20'15 roku o 120,7 tys. zł,
- WpłyW na Wynik netto miał ponadto zysk na pozostałej działalnoŚci operacyjnej w kwocie 6,0 tys. zł

orazzysk na działalnoŚcifinansowejw kwocie 36,5 tys. zł,

Analiza wskaŹnaków finansowych

Anal iza wyŻą przedstawionych WskaŹn ikÓW:
- WskaŹniki złotych reguł bilansowania i finansowania informują o bezpiecznym finansowaniu

działalnoŚci funduszem własnym,
- wskazniki płynnoŚci są wysokie iwskazują, ze SpÓłdzielnia ma bardzo dobrą sytuację płatniczą,

Nazwa wskaźnika ijego wzór
Poziom

wskaźnika
typowy lub
bezpieczny

Kryterium
prezentacji Rok obrotowy

Wstępna analiza bilansu rekaźnik
bezpieEny ltiemik 2016 2015

Złota reguła bilansowania

(fundusz własnv + rezerwv dłuqoterminowe) x '100

aktywa trwałe

100-150 Procent 107,36% 104,14%

Złota reguła finansowania

funduszwłasnvx100
kapitał obcy

powyżej
100

Procent 621,19% 922'98oń

Wskaźniki płynności fi nansowej wskaźnik
tEzpioczny miemik 2016 2015

Wskaźnik płynności finansowej l stopnia

aktwa obrotowe _ naleŹności z tvt'dostaw i usłuo oovwżei 12 mc
zobowiązania krÓtkoterm. _ zobow. krÓtkoterm.powyżej 1 2 mc

1,2 - 2,0 krotność 3,08 2,67

Wskaźnik płynności finansowej lll stopnia

inwestvcie krÓtkoterminowe
zobowiązania krótkotermin- _ zobow' z tyt'dostaw i usług pow. 12 mc

0,r-0,2 krolność 2,21 2,23

Wskaźniki rotacji (obrotowośó) wskaźnik
bezpiaczny miemik 2016 2015

SpĘw należności (w dniach)

średni stan należnoŚcj z tvtułu dostaw i usłuo x 365 dni
przychody netto ze sprzedaŹy produktóW,towaróW i materiałóW

wskaźnik
malejący w dniach 21 41

Spłata zobowiązań (w dniach)

średni stan zobowiazań z tvtułu dostaw i usłuo X 365 dna

przychody netto ze sprzedaŻy produktóW'towaróW i materiałóW

wskaźnik
malejący w dniach 38 66
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za okes od dnia I stycznia 20 1 6 roku do dnia 3 I grudnia 20 16 roku

- WskaŹnik szybkości obrotu naleŻności W roku 2016 skrÓcił się w stosunku do roku ubiegłego
o 20 dni; średni czas pozyskania wierzytelnoŚci jest o 17 dni dłuŻszy od okresu regulowania
zobowiązan,

- sytuację majątkową i finansową SpÓłdzielni naleŹy oceniĆ jako bardzo dobrą,
- ocena sytuacji ekonomicznej Spółki została opisana w sprawozdaniu Zaządu z działalnoŚci.

Kontyn uacja działalności

Uwzględniając wskazniki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badania
sprawozdania finansowego i zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, Że
w Społdzielni nie występują trudnoŚci finansowe, ktÓre upowazniałyby nas do stwierdzenia zagroŻenia
kontynuacji działalności w najblizszym okresie'

Zarząd oświadczył' że Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŻeniu kontynuowania
działalności przez Społdzielnię przez okres nie krÓtszy niŻ 12 miesięcy od bilansowego i ze nie
występują okolicznościwskazujące nazagroŻenie kontynuowania działalności przez Społdzielnię'

ll. czĘśc szczEcoŁowA

1 .G ha rakte rystyka wyb ra nych pozyci a s prawozdan ia fi na nsowego

SpÓłdzielnia przedstawiła wyczerpująco strukturę aktywów i pasywÓw
kształtujących wynik działalności w swoim sprawozdaniu finansowym
w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego pozwalające
i analizę najwazniejszych pozyqi bilansu i rachunku zysków i strat.

Na potwierdzenie realności większości pozyĄi aktywÓw i pasywów
inwentaryzację zgodnie z ustawą o rachunkowoŚci.

bilansu, jak rÓwniez pozycji
i zamieściła stosowne dane
na prawidłowe odczytanie

SpÓłdzielnia przeprowadziła

2. Organizacja rach u n kowości i kontro la wewnętrzn a

Księgowośc Społdzielni jest prowadzona przy wykozystaniu programu informatycznego ADA-FK
Z.l.s. P|XEL. Zabezpieczenie dostępu do danych i systemu komputerowego przetwarzającego dane
nalezy uznaÓ za prawidłowe' Księgi rachunkowe prowadzone są przez biuro rachunkowe
MENSARIUS w siedzibie SpÓłdzielni, w oparciu o dokumentację, o ktÓrej mowa w ań. 10 ustawy
o rach u n kowoŚci przyj ętą przez Zarząd S połdz i el n i.

Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach obowiązkÓw przypisanych dla poszczegolnych
stanowisk. W SpÓłdzielni istnieje zbiÓr regulaminÓw, w ktÓrych opisane procedury dotyczące
funkcjonowania SpÓłdzielni, ogranicza1ą moŻliwoŚĆ powstania nieprawidłowoŚci. Badanie kontroli
wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąze się ona ze sprawozdaniem
finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia wszystkich ewentualnych nieprawidłowoŚci tego
systemu.

W trakcie naszego badania nie stwierdziliŚmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, ktore
mogłyby miec istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a ktore nie zostałyby usunięte,
w tym dotyczących:

. zasadnoŚci iciągłościstosowanych zasad ( polityki ) rachunkowości,

. zetelnoŚci, bezbłędnoŚci i sprawdzalnoŚci ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisÓw
w ramach ksiąg rachunkowych,

. prawidłowoŚci udokumentowania operacji gospodarczych,

. prawidłowoŚci otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za
okres poprzedni,

. powiązania zapisÓw z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym,

. spełniania warunkow' jakim powinna odpowiadac ochrona dokumentacji księgowej oraz
przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.

Grupa Audyt Sp. z o.o. we Wrocławiu
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3. lnformacja dodatkowa

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia. lnformacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych
i słownych, zgodnych z danymi bilansu i rachunku zyskow i strat.

4. Sprawozdanie z działa!ności Spółdzielni

ZapoznaliŚmy się ze sprawozdaniem z działalnoŚci Społdzielni za rok od dnia '1 stycznia 20'16 roku do
dnia 31 grudnia 2016 roku i uznaliŚmy, Że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania
finansowego są z nim zgodne. lnformacje zawańe w sprawozdaniu z działalnoŚci uwzględniają
postanowienia ań. 49 ustawy o rachunkowoŚci.

5. Zgodnośó z prawem

Zarząd złozył pisemne oświadczenie, iŻ w roku sprawozdawczym nie zostały naruszone przepisy
prawa oraz postanowienia statutu SpÓłdzielni wpływające na sprawozdanie finansowe.

6.Zdarzenia po dacae bilansu

Biegły stwierdza, ze między dniem bilansowym 31.12.2016r., a datą zakończenia badania nie
wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające WpłyW na roczne sprawozdanie finansowe
i nadwyzkę bilansową, pŻy czym uwzględnia się w tym zakresie oŚwiadczenie złożone przez Zarząd.

7. Podsumowanie

Podsumowanie wynikÓw badania zawańe jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny
dokument, Wymagany przez ustawę o rachunkowoŚci. Wydana opinia - ze względu na wyrywkową
metodę badania sprawozdania finansowego' nie ma w częŚci dotyczącej rozliczeń budzetowych -
charakteru audytu podatkowego.

Niniejszy raport zawiera 7 stron ponumerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta

(

Kluczowy biegły rewident

Leszek Bej, nr 9674

prze prowad ząący bada n ie
w imieniu Grupa Audyt Sp. z
ul' Piłsudskiego 5/'1' 50-048
podmiot uprawniony
do badania sprawozdań

Wrocław, 14 czerwca2017 roku
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