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oPlNlA NlEZALEZNEGo BlEGŁEGo REW|DENTA

dla

Walnego Zgromadzenia' Rady Nadzorczej, Zarządu

Żyrardowskiej Społdzielni M ieszkaniowej

z siedzibą w Zyrardowie

96- 3oo Żyrardów, ul. Środkowa 35

Przeprowadziłam badanie zaĘcŻonąo sprawozdania finansowego, Żyrardowskiej spółdzielni

Mieszkaniowej z siedzibą w Żyrardowie ul. Środkowa 35' na które składa się:

1) wprowadzenie do spEwozdania finansowego;

2) bilans spożądŻony na dzień 3'1'12.2011 r.' który po stronie akłwów i pasywów zamyka się sumą

136 817 171,8821:

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.0'l '2011 l' do 3'l.12.201 1 r. wykazujący zysk netto

w wysokości 952 729'62 zł;

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym za rck obrotowy od 01.01.201 '1 r. do

31.12'2011 f' wykazu}ące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 835 731,36 zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01'01'201 1 l' do 31'12'2011 l. wykazujący

Wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 256 147'46 zł;

6) dodatkowe inforrnacjeiobjaśnienia.

za sporŻądzenie zgodnąo z obowĘzującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawoŻdania z działalnoŚci odpowiedzialny jest zażąd spÓłdŻielni.

zarząd spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie f]nansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w

ustawie z dnia 29 wżeśnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nl 152' poŻ. 1223' z późr. zm.\,

zwanej dalej 'ustawą o rachunkowości''

Moim zadaniem było zbadanie iwyrażenie opinii o zgodnościz wymagającymi zastosowania

zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy Żetelnie i jasno

pŻedstawia ono' we wszystkich istotnych aspektach' sytuację mająkową ifinansową' jak też wynik

finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg Echunkowych stianowiących lodstavĘ jego

sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono stosownie do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowoŚci'
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2) krajowych standaldów rewjzji finansowej' wydanych przez Krajową Radę Biąłych Rewidentów
w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowano ipżeprowadzono w taki sposÓb' aby
uzyskać racjonalną pewńość' pozwalająą na wyrażenie opinii o splawoŻdaniu. W szczegóJności
badanie obejmowało sprawdzeńie poprav/noŚci zastosowanych pżez jednostkę Żasad (polityki)
rachunkowości i znacŻących szacunków' spaawdŻenie -w pżeważającej mierŻe w sposÓb wyrywkowy
- dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawańe w sprawozdaniu
finansowym' jak i całoŚciową ocenę splżtwozdania finansowego. lJważam' że badanie dostarcŻyło
wystarcŻającej podstawy do wyrażenia opinii'

Moim zdańiem, zbadane sprawoŻdanie flnansowe, we wsŻystkich istotnych aspektach:

a) pzedstawia żetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Żyra.dowskiej spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 3.1.12.2011 r'' jak też jej wynjku finansowego
Ża rok obrotowy od 01 .0 1 '2011 f. do 31 .12.2011 l ' 'b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowanaa zasadami (polityką) rachunkowości
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg Echunkowych,

c) jest zgodne z Wpływającymi na treść spr€wozdania finansowego plzepisami prawa
j postanowieniami statutu spóldzielni.

sprawozdanie z działalnoŚci Jednostki jest kompletne w rozumieniu ań' 49 ust 2 ustawy
o rachunkowości' a zawańe w nim inńcrmaqe' pochodzące ze Żbadanąo sprawoŻdania finansowĘo'
są z nim zgodne'
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W imieniu podmiotu

lGncelariB Biegłogo Rewid€ńtŹ
Kry sty n a Ktzys a a n k- pogad a

02.6J0 V/a6.aur. ut cawola 4 ok 12
le]',{axl022 855ł1_96

NlPi 799.1C4"31-19, REcONT 015768850

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2Oi2 r

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych
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Rapoń
l uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego

Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

96-300 Zyrardów, ul. Środkowa 35

za rok obrotowy od 0'l .0'1.2011 do 31 .,12.20,1,1



Żyl€ldowska sŃldziehria MEsżkaniowa z sbdŻibą w zyralewb - Rapr! z badania sqawozdania ,nansofleao a 2011 r'

A. część ogólna

1. Nazwa iadres badanej jednostki

łradowska spółdzielnia Mi6zkaniowa (zwana dalel spółdzielnią, żsM, Jednostką)
Adres siedziby: 96 - 3oo ży.adów ul. Środkowa 35

Forma prawna

spółdzielnia.

Podstawa dzjałalności i rejestracja spółdzielni'

Żyrardowska spółdzielnia Mievkaniowa w Żyrardowie powstała w oparciu o statut spółdzielni

i prowadzi działahoŚć spółdzielczą od 'l5 kwietnia 1958 roku' sądem rejestrowym dla spółdzielnijest
sąd Rejonowy dla m' st. Warszawy w Warszawie, XlV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
sądowego N r KRs 00001 841 95' Pierwszy wpis 05. o 1 

' 
2004 r.

ostatni odpis Ż KRs spółdzielnia posiada z dnia 15'12'2011 r'

ostatnia zmiana statutu Żostała dokonana na podstawie uchwały nr 512011 roku Walnego
zgrcmadzenia odbytego w tŻech częściach w dniach 09' 12, 16 maja 2011 I' Zniany do statutu
został wpisane do KRs.

ŻsM popżednio była zarejestrowana w Rejestrze spółdzielni - ARs 65 w sądŻie Rejonowym

w Skierniewicach.

2' Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legaliżujące jej działalność:

a) aktualny wpis do rejestru plzedsiębiorców w KRs pod numeGm 15 zdnia 14'12.2011 r'

w Krajowym RejestŻe sądowym sądu Rejonowego w Warszawie'

b) numer idenMkacji podatkowej NlP 8380000340 nadany w dniu 27'05.'1993 r pżez |Jrząd

skarbowy w Żyrardowie.

c) numer idenMikacyjny Regon 000492457 nadany w dniu 09.01'2009 pżez |Jtząd

statystycŻny w Warszawie-

3' Podstawowym przedmiotem działalnoŚci spółjzielni, wynikającym ze statutu i wpisu
do wlaściwego rejestru jest:

- obsfuga nieruchomości na w{asny rachunek,

- zagospodarowanie i spżedaż nieruchomości na własny rachunek,

- kupno i spŻedaż nieruchomościna Wlasny rachunek,

- wyna.iem njeruchomości na wlasny rachunek'

- zażądzanie nieruchomoŚciami na zlecenie,

- działalność Arliąana z kultuĘ, rekreacją i spońem'

4' Poza wymienionym w punkcie 3 przedmiotem działalnoŚci okaeślonym w ulegulowaniach
prawnych' spółdzielnia nie prowadŻiła w loku sprawozdawczym innych działań pozaumownych:

5. WedłUg stanu na dzień bilansowy nie występowały powiązania

l'/ieszkaniowej z innymi jednostkami tj. _ jednostką dominująĘ'

Żyrardowskjej spóldziel

"Kancelańa Bie8łe8o Rewidenta Krystyna K'rzysztofi k_Pogoda"
02-830 Warszawą ul. Gawota4lok 12
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żyl€t&wska sŃdżjekia Mbszkanbva z siedzibą w żyldldowie - Rapolt Ż badahia sqawozdania frnareowego 2a 2o1 1 r'

jednostkami zależnymi, wspÓlŻależnymi i stowałzyszonymi oraz jednostkami znajdującymi się

wraz Ż jednostką pod wsŃlną kontrolą, a także wsŃlnikami jednostki wspóŁależnej -
w rozumieniu ań. 3 ust' 1 pkt43 uor

5a. stosownie do ustaleń z punktu 5 badana jednostka nie jest Jednostką sprawującą kontrolę nad

inną jednostką i nie ma obowiązku sporŻądzenia skonsoljdowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej (an' 56, 57 i 58 uor)'

6. organy spÓłdzielni przedstawiają się następująco:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza o 3-letniej kalendalzowej kadencjj określonej w statucie spółdŻielni

pracowała w składŻie 15 osobowym. Nowy skład Rady NadŻorczej wybranej w 2010 roku

zostałwpis.ny do KRs' Kad€ncja Rady N8dzorczej upvwa w 2o13 roku.

W trakcie roku obrotowego nie wysĘpily zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

c) zarząd powołany pr2ez uprawniony organ - prowadzący sprawy Jednostki na podstawie

bezterminÓwych umów o praę' zawańych przez Radę Nadzorczą:

PlezeszaŻąd! Pan Mafian Henryk Rusinowski od dnia 29.03'1990 r.

zasĘpca'Prezesa ds' 
Pan Adam AntoniSzymonik od dnia o9'11'1990r.

Iecnnrcznycn
zastępca PJe^zesa ds' Hanna Władysława JędrŻejewska oddnia 26'02'1993 r'eKonomcznycn

W trakcie roku obrotowego nie wystąpły Żmiany w skladzie za.ządu, ani do dnia

Żakończenia badania.

d) Rady Osiedli.

7. Głównym Księgowym ŻsM jest Pani Hanna Władysława JędŻ ejewska od dnia 26.02'1993 r'

8' Kapitały własne kMałtują się nasĘpująco:

l.ó!hał {ńtńdu.zl pod3L*of 
'

110 762784,O2 113621932,26

Należn. wpa.tt, ń. ł'pllal pod3Ltoły (wt lłoćć ujomm) (598695,72) (1341266,21)

UdżLł' (.rqo v'L'n (ń.lkoóć q|inng)

Kapibr (ńtndue) ap.'oły 15 304 352,51 17004353,28

&pit ł (a!ndt} z .łfu.llŻ.ąl wyBIy (8 970 791 ,0,r) (9160 397,17)

Pd6t ł. ł.piLly tllddu.a) ffi

zy8k l3tóta) Ż lat lbleołCh

952129,62 1 081 488,6r

l.'\'

'(ancelaria Biegłego Rewidenta Kystyna (rzysztoff k-Pogoda"
02_830 warszawą ul. Gawota 4loŁ 12 sEona 3
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zmiany w kapitale podstawowym spółdzielni Żostały omówjone w zestawieniu zmian w kapita}ach

własnych oraŻ w dalszej części raportu na 24stronie.

g.Jednostka zatrudniała średnio w badanym roku obrotowym 66,3 osób, a w roku popŻednim 66,5

osÓb (po prŻeliczeniu na pełne elEty)'

10' L,chwałą nr 642011 Rady Nadzorczej z dnia 28 paździgmika do obowiązkowego w Świetle ań'

64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 -zgodnie
z ań' 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski 'Kancelańa Biegłego Ręwidęnb

Krystyrc Krzysztofik-Pogoda' ż siedzibą w Warszawie wpisany pod numerem 3450 na lisĘ
podmiotÓw uprawnionych pzez lcajową Radę Biegłych Rewidentów'

'11' Ninaejsze badanie, Żgodnie z umową nr 18f2o1'l z dnia 30.11.2011 l' pżeprowadzono

w siedzibie jednostki w okresie od 17 lutego 2012 t. do 16 marca 2012 r.

12. zalówno podmiot audytorski' jak i pzeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegł

rewident Krystyna Ke yszton(-Pogoda (numer w rel'estrze 10218) oświadczają' że pozostają

niezależni od badanej l'edńostki, w rozumieniu ań. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009 r'

o biegłych rewidentach i ich samolządzie, podmiotach upEwnionych do badania sprawozdań

fjnansowych oraz o nadzoŹe publicznym'

13' sprawozdanie finansowe za rok 2o'lo było zbadane plzez podmiot audytorski nr 3436

'AUX|L|UM AUolT Krystyna Adamus' Jadwiga Faron spółka Komandytowa z siedzibą

w l(akowie' Al- Pokoju 84 i otrzymało opinię bez zaslrzeżeń. sprawozdanie to zostało

zatwierdzone prŻez Walne zgfomadzenie ŻsM - uchwała nr 2 odbywanego w częściach

w dniach 9' 12' 16 ńąa 2011 l'

zysk netto w wysokości 1.0E1.488,62 zgodnie Ż UchwaĘ ff 2 pŻeznaczono na|

_ zasilenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni- 1'022'499'08 zł,

_ zasilenie działatności spółdŻielczych domów kultury - 58'989'54 zł.

14. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2010 rok zostało:

a) stosownie do ań. 69 ustawy o rachunkowości złożone wraz z jnnymi dokumentamiw sądzie

Rejonowym - Wydział KRs w WarsŻawie, w dniu 26 maja 201 1 r.

b) zgodnie z ań. 70 usławy o rachunkowości ogłoszone w Monitoże spółdŻielcŻym B w dniu 28

wześnia 2011 r., Nr48' poz' 35'

c) stosownie do ań 27 ustaw z 15'02.1992 l' złożone w UżędŻie ska.bowym w dniu 25 maja

2011t.

lGięgi rachunkowe za popżedni rok obrotowy zostały zamknięte w dniu 3 czerwca 20'11 r.

w sposÓb wyłączający możliwość dokonywanie zapisów księgowych w zbiorach twożących

Żamknięte księgi rachunkowe'

15' zbadane spa€lwozdanie finansowe za bieżący rok obaotowy' podpisane wzez zarzŃ i

spolządzająą, zgodnie z aat. 45 ustawy o rachunkowości' składa się zj

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

"Kancelaria Biegłe8o Rewidenta Krystyna Krzys'ztofi k_Pogoda"
02-830 Warszawa, ul. Gawota4loL 12 Strona 4



Żvl^lbvsra spć/dz:F.kia MbszkaniM z sbdzibą w Żynrtowie ' Rapon z badania sp.a@zdania tjnalgwego Ża 2011 r

b) bilansu na dzleń 3'| '12.2011 r., z sumą aktywów i pasywów 136 817 171'88 zł'

c) rachunku zysków i strat wykazującego Ża 2011 rok wynik finansowy _ zysk nełto w wysokości

952 729,82 zl,

d) zeBtawienia zmian w kapitale własnym za 2011 rok wykazqącego sp€dek kapitaLów własnych

o 3 835 73'!.36 zł'

e) rachunku przepływ6v pieniężnych za rok obrolowy 2011' wykaŻującego zwiększenie Środków

pieniężnych o 256 147'46 zł'

0 dodatkowych inforrnacji i objaśnień'

oraz dołączonego spralYoŻdaniazażądu zdziałalności spółdzielniŻa 2011 rok'

16. zgodnie z ań. 67 ustawy o .achunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowżdzone księgi

Echunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraŻ udzielila informacji

niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły Ęraniczenia zakresu badania.

'17' Ponadto kierownik jednostki' stosownie do ań' 67 ustawy o Echunkowości' zlożył w dacie

zakończenia badania - pisemne oŚwiadczenie dotyczące m'in.:

a) kompletnoŚci, prawidłowości i żetelności sprawozdania finansowąo pŻedłożonego do

badania oraz uzupełniającego sprawozdania z dzia}alności'

b) ujawnienia w inńcrńacji dodatkowej wszelkich zobowiąań korespondujących z dniem

bilansowym,

c) naezaistnienia innych ŻdaŻeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje iloścbwe

i jakościowe wynikające ze spźlwozdania fi nansowego.

18. Niniejszy mpoń został opracowany pzez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej

dokumentacji roboczej, wymaganej przeŻ ań. 65 ust' 6 ustawy o rachunkowości,

z uwŻględnieniem:

a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i ŻgodnoŚci, w tym pozycji

dominujących kwotowo,

b) poŻiomu istotności ustalonąo pzez biegłego dla sprawozdania finansowego'

c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdaŻeń gospodarczych z operacjami

księgowymj,

d) stanu rozrachunków z tytuł,Ów podatkowych iich zgodności z danymi deklarowanymi prŻez

badaną jednostkę' któ.e stanowiły podsiawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych'

B. Kluczowo wiolkości bearzględne i wskaźniki w.ględne charaKerrzuiące wynik

bilansowy iednostki oraz.iej sytuację majątkową i finansową za .ok obrotowy l dwa lata

poprzedzające.

Wynik dzaałalności gospodarczej' zmiany rachunku zysków istrat, bjlansu oraz wskaźnikq\

finansowych charakteryzują tabe|e iwykresy podane niżej: \ t \\'

!oł'łi

"(ancelaria Biegłego Rewidenta Krystyna Krzysztofi k_Po8oda"
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żyal6ws*a sŃdzielnia MbszkaniMa ż siod.bą w Żyradowie - Rapod z badania sqawozdania finanŚowego za 2ot 1 ..

1. Bilans porównawczy

Aktywa' dane w tys. złz Echunkowym zaokĘgleniem aetek zl:

GraficŻnie aktywa pżedstawiają się następująco:

|Ńl!r|'h\:!ł,'ł;M;]iili:i.|;i.ŃW Y,fu}ii.ć!t . Ą192\]' .)1!'ł

',!xt$9gr!qa!1i':.; ]:i:]']]i!lll"ł]l{-{jrąF'''!!/' lił.'

!ffiycj.ktum

iddefftlmrti@i.

AlĆywa w latach (Mrtoćć 9 U.. Źł)

8 RzPowe aklyM twałe

8 Nel€źno&j dłĘobm ińos

o lnwesly.ie dłĘo!.ma.lore

EDfuoobminoeńżifuni.

Oz,pasy

B Należ.oś.i kód@bńinot

c| hresqq€ kólko!.minore
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żW,do*ke sDóMziekia t/heekanpwa ż slednbą w Żfial&wie ' Rapon z ba.jania srywoŻdania frnanŃWgo za 2011 r'

Pasywa' dane w tys. zlz tachunkowym zaokĘglenlem setek zł:

'Kancelaria 
Bie8łe8o Rewidenta Krystyna Krzysztofik_Pogoda"

OZ-B3O Warszawa. ul. Cawota 4lok. 12 Strona 7
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Graficznie pasywa przedstawiają się nasĘpująco:

Pasywa w latach (gafućć w ty.. zł)

120000
El Kapiiat (rundu*) wlasy

o ReŻefut n6 &bowią4nia

B zobowiąania dugor.m ińos

E zobowią4nia tńiobmi.We

E Roz iq.nia ńiędzYokere

2010



rMnsowgo ża 20l 1 r'

GraficŻnie zmjany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco:

i|ająt k i ź.ódła fimnsoil.nia (wańość w tyB. zł)

120OO0

tr Klptał obcy

E r.{nal (fundusz)

B Aktywa ogdem

zgodnie z powyżvymi danymi wynikającymi z bilansu analityczńego na sytuację jednostki
istotnie wpłWają następujące aspekty:

a) aktywa trwałe stanowją 85,6% cał€go majątku Jednostki, w tym należności długoterminowe
lv postaci skapitalizowanych odsetek od kfedytów czyniąo'4o/o'

b) jednocześnie widoczny jest spadek bilansowej wartości zeczowvcĄ6svów tMałych, który
w pzedzjale 3 lat (2009 - 2o11) czyni kwotę }€1€śtys-żł€+8cąi ó'aą,,l5''ł ęz,sl.)
Jest on rezultatem wyodĘbnienia lokali mieszkalnych i użytkowych w odĘbną w{asność oraz
postępującego staŹenia się śrcdków trwałych. W okresie tżech lat 2oo9-2o11 wyodrębniło
się 655 lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. Natomiast od zmiany ustawy o spółdzielniact|
mieszkaniowych w 2007 roku do dnia 31'12.2011 r wyodrębniło sĘ 1652 lokali
miesŻkalnych' Aktualna, narastająca wańoŚó umorzenia jako zużycia tychże środków wynosi
58'3% ich wartości pocŻątkowej. Natomjast 3 letnie umorŻenie uczynło kwotę.t1 983'6 tys.
zł, a na modemżację l zakupy nowych śtodkÓw tMąch w prŻedzjale 3 Iat wydatkowano 658
tys. zł,

c) w grupie majątku obrotowego odnotowano wŻlost o 1 oo2'3 tys' zł (5'3' % do roku 2o1o),
który obejmuje wzrost w każdej grupie aktywów obrotowych, a głównie stan należności
i środków pieniężnych, pizy czym:

d) wzrost ten jest reŻultatem zwlększenia sprŻedaży wyrobów i usług, wynoszącego w skali
2011 roku 6,4 7o,

e) dla osiągnięcia tego prŻyrostu .iednostka Wybudowała na zasadzie developerskiej budynek
mieszkalny, który został pżeŻnaczony do sp.zedaży w 2011 t.,

0 wystąpiło podwyższenie stanu Środków pienĘżnych ńa 31'12'2011 r. o 256'1 tys' zł
w stosunku do roku popżedniego'

g) w pasywach bilansu uwagę zwraca spadek kwotowy w przedŻiale 3 lat kapitalów wla
o 8 759'7 tys' zł (6'9 %)'

.(ancelaria Bieglego Rewidenta Krystyna Krzysztofik-pogoda.
02-830 Warszawa, ul. Gawota 4lok 12 Strona I



Żyrdfuwska sŃd'zblnia łnesżkanbwa z siedzibą w Żymjowie - Rapod z badanja splawŻdania finansoBgo za 201 1 r'

Pomimo tego spadku udŻiał kapitał,Ów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień

bilansowy wyniósł 85,8% w stosunku do ogólnej sumy aktywów'

h) odnotować należy przyrcst zobowiąŻań długoterminowych o 36'2 tys. zł w stosunku do 2010

roku, głównie 2 tyfułu zaciągniętych kredytów, na modemżacje majątku trwałego'

i) ponadto należy odnotować prŻyrost zobowiązań kótkoterminowych o 423'3 tys. zł. |4'7%|

głównie z q^du rat zaciągniętych kredytów, plzypadających do spłaty W 2012 ..

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z .achuńkowym ŻaokĘglenlem setek zl:

ł'.hodvfu'$z-.łyl

,41
PddEdtt lllo.aoŃrtx

PMł.b 
'ł.lLd' 

9tyl.t

PtBł* l6'y op..*''.

Ńi!,'@/';;iA',ł*łń;,: ; ., t'a;:li
--''ł

#,!lł:;),

ł ,.':,1'l

Po'.bl..r.ti.ło{ m.F!l'.

-r;Pffi 
:Ńi*ii j, 

|.'" :,, . : ; -a.n-

Rachunek zysków istrat wskazuje na

'inansowego 
wynoszącąo netto 952'7

w stosunku do:

osiągnięcie w rok! obrotowym dodatniego wyniku

tys. zł' pzy czym wypracowany zysk netto

SEona9"Kancelaria Biegłego Rewidenta Kryst}na Krzysztofik-Pogoda"
02-830 Warszawa, ul. Cawota4lok 12



Żynrbwska SŃkĘient/a tlieszkahiowa z sbdżbą w żyathwia 'Rapon Ż badania sprawzdania frnangwego ża 201 1 r'

' sumy aktywów ogółem 0,7%

_ p.zychodów ogółem 2'0% (rentowność netto)'

zaangażowanego kapitału w]asnego 0,8%,

Udział poszczególnych elementów rachunku zJsków i strat kszbłtujących wynik finansowy pŻed-

stawia poniższy wykres:

wynik finaŃowy na pośzcż€ólnych ro{Eaiach dziatalności
(wańośĆ w vs. z|)

D2011 82010 D 2009

200

Wynik na sprŻedał wdk E pozos|ałej Vwńik na d'ałahści Mjynik bMlo ogólem
dzsłal.ości linarcoreI
opeEc1a.€j

Na podstawowej spŻedaży osiągnięto zysk wynosŻący '171'2 lys' d' co daje procentowy

wskaŹnik rentowności 0,4%. sytuację zńacznie poprawił wynik na pozostałej dzialalności

operacyjnej w kwocie 272'8 tys' zł, który jest rezultatem spŻedaży uznanych za Żbędne środków

tMałych oraz wynik na działalności finansowej w kwocie zysku wynoszącego 635'5 tys' zł,

powstał gt'Ównie z uzyskanych odsetek od lokat bankowych oraŻ odsetek od należności' 
'

Wynik finansowy netto na pżełomie lat kształtuje się następująco| 
,i^,,$\ull'\

"Kancelaria 
Bieg}ego Rewidenta r'rystyna KrŻysztoffk_Pogoda''

02_830 warszawą ul. cawota4lok.1z strona 10



3.

3.1

żyrarbvlska srrÓł1ziakia tlioszkanirwa 2 ligdzibą w Żyfutbwig ' Rapod z badania spdwoŻdania ffunŃwego za 2011 r.

lĘnik fimnsowy na pr.elomlo lat (mróość w v!. żl)

200

2011

omówienio analizy wskaźnlkowei

wskaźniki rcntowności.

osiągnięty w roku obrotowym Żysk powodu.ie, że wszystkie wskźniki za ten okres przyjmu.ią

wartość dodatnią. Wskaźniki rentowności ukształtową się na nieco naższym poziomie niż w toku

ubiegłym. Na spadek tych wskażników w stosunku do roku popąedniego miał wpływ

zmniejszony kwotowo zysk' przy jednoczesnym spadku kwoty aktywów bilansu-

Wskaźnik rentowności netto spżedaży ljczony do przychodów ogółem poŻostał na zb
a

"Kancela.ia Bieglego Rewidenta Krystyna Krzysztofi k-Pogoda"
02-830 Warszawa, ul. Gawota 4 lok. 12

, , :źc4i'.
ł.. ). )"./ )' ,' '1:! :.!.:.:!:il:!,4 l!.: : :: '| ':.l:,.|||'ł.|!

Renlo ność m.ląuu (RoA)

wnik finansowv netto I 100
akty96 ooó|em

0,70% 0,77% 0,53%

wnikllnanlow neno x 10o
pŻychody ooóL9m

2,19% 2,63% 2,20%

Rcntogność łapil'fu t'''}.ś'logo (RoE)

wnik fnansow neno x 10o
kapilały wlasne

o,8r% 0,89% o,60%

skolygowana'ońtownoóć mahtku
Żvsk netlo + (odselki_ oodalek dochodow od odselek) t

.lll9
akwa ogÓlBm

o,7o!L 0,77% 0,53%

Ęnlołmść k n:Lfu *ł.ł|€go _ .kqyg@ń. Biornóć mją*U

śopa dąaaia - to łen pzywty
0,11% o,12% 0,08t4

R€ltolrność lnwBtycji
zvsk brutlo+ods€lkiod zadfuż€ń dfuool€minoł,vcłl x too

kaPna' Y/bsn€ + zobow.dfu goleminowe
0,85% o,a7L 0,65%

Strona I I



żymlbw*a sńldbk:la 
^'teszłaniova 

z sbdzibą w żyadowie - Rapon z ba.lania spła@zdmia frs ŃWgo a 2011 r

poziomie do loku 2009 oraz nieco niższym w stosunku do roku popżedniego.

Wskaźnik rentowttości kapitai'w Yńasnych (RoE)' pomimo spadku w stosunku do 2010 roku

ukształtoMał się w 201'1 r' na poziomie 0,81 %' a spadek nie jest istotnie niekożystnym

zjawiskiem, gdyż jąo źńdło leży w kwotowym spadku wyniku finansowego i kapitałów własnych'

Wskażnik dźwigni finansowej spaclł w stosunku do lat ubiegłych' lecz w dalszym clągu utfzymuje

się w wartości dodatniej, co ozf,acza' iŻ zyskowność kapitału własnego jest wyższa od stopy

zyskownoŚci majątku, cŻyli nie występuje negatywne zjawisko trw. maczugi finansowej' gdyż

koszt obsfugi kapitałów obcych był niższy od zysków zrealizowanych dzięki zaangażowaniu

kapitalów obcych.

3.2 wskaźniki płynności 
'inansowej 

przedatawiaią się nasłępuiąco|

'""'v*tlłiwlffiW{:;iwł,! ,',

w6l€źnlk PłynnośclfflEŃ(fti l 3topoi.

@
zobeiąŻ!ńia kńtłolem' 'ebol kólkot m'pąyźej 12 m

1,97 l,8rl 2,03

$/śkaź|ik Pł'nnoóći f nan.ow.j ll.lopoia

zobtią.łr. ks.łdłrn _ żfu ż łtóe i Błł polY' 12 rc
I,68 1,60 1,74

wsłaźnlk plynnoćcl f Mnśml lll3topnl.
jllEśtd dqBĘmioa!Ę

Żct]@iąajia kótko{emin. _ abow' z lyl'&Ńraw a usĘ pą 12
I,20 1,16 1,26

Wskaźnik handlow€j zdolnoścl rcdlcz..liow€i

żobo*ł|ani. ŻM'd@r'w i Uś'łjo

0,87 o,a2 1,17

Porównanie powyższych wskaźników Ż poądanym wskaźnikiem płynności bie&cej' Ędącym
relacją majątku obrotowego do zobowiązań k.ótkoterminowych - nie wskazuje na występowanie

wjednostce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiąŻań. Wskaźnik

handlowej zdolności rozlicŻeniowej nie przekraczający 1'0 krotnoŚci sygnalizuje' że tylko część

zobowi+ań wobec dostawów ma pokrycie w naleŻnościach od odbjorców'

3.3 wskaźniki rotacii pr..d9tawia'ią się naatępująco:

!"1:t',-,tr'i!!llt

szybtoćć ob.ofu aP€sów lw dni.ch)

łdDl 9!'tra!coŁ!!€!d!!
pł4/.nody retto 2e 3przed8ł prod*rów'toEió{ i mr*rrół

t8 17

spływ nal€żnoócl (* dnlach'
gldni 3!an 

'Eleźnoó.! 
u lvtł! doBldw i u3łŃ x 365 dnj

pf2ychody nelto Że śpŹed.ł poduktół'b*naw i maiedałów

39 36

sp}.t żoborviqE ń (w dnbcn)

łedńi Śt ń ńboviań ż M u d6i.w i EltB x 365 dńi
pżychody rello ć 3pżeda2y !.ldulówbsół i futdi: ów

3A

Produkty{ność.łtywów

@
art'wa ogĆ'.m

0,30 o,2a o"t 
,i

"lGncelaria Biegłego Rewidenta Krystyna Krzysztofik-Pogoda"
02-830 Warszawa, ul. Gawota4lok 12 SEona 12



Żyralewska sńHziehia łnieszkniowa z siedzibąw Żynt@wie - Rapon z badania sprawdania finansoreqo za 2011 r-

Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami. obńt
należnośriami w dniach wydfużył się z 36 dni w 2010 r. do 39 dni w 2011 roku. Ma to związek

z wydfużonym terminem płatności'

Porównanje szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dnjach wskazuje

że wydł]żył 8ię okr66 6płaty Żobowiązań o 8 dni, a sp}ata naleźności wydłużył8 8ię o 3 dni.

Wskźnik prcduktywloŚci akE^vów słuący do oceny efuKywności gospodarowania majątkiem

wynoszący 0'30 informuje' że 1 zł zaangażowanego majątku przyspolzył 30 groszy przychodów'

co wskazuje _ uwzględniając najwyżsą produktywność majątku w stosunku do poprŻednich lat.

lm wyższy poziom tĘo wskaźnika - tym wlaściwsze Żażądzanie majątkiem jednostki.

z analizy wskźnika rotacji zapasów w dniach wynika' że w 2011 f. pŻeciętny czas t wania
jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem popżednim nieznacŻnie wydłużył się
( o 1 dzień)'

3.4. omówieniepozostalychwskaźników.

3.4.1. Wskaźniki do analizy poziomei i pionowoj bilansu.

'iłźljli|l:"
złoL rlgut bllan6ovr.nl.

lkaoitalv tvt sne ł E6rłv dfuoole.mifio|€) x 10o
alqwa tłałe

100,33% 99,43% 98,37%

zlota .€guła lilan6os.ni. ll

kaoitałv obce łnóó@łeminore x 
'00aklym obrcto'l,€

50,68% 4,24dh 19,32%

Zlota rlgdr fnatlsowEnla

kaDitał! waasne x 10o
kapitat obcy

606,45% 623,56% 687.E8%

$/ańość biL 9om i.dnGlłl
Aklywa og''bm - zobowiąŻqnia ooół€m 117150,4 121286,1 126 210.0

w.k 
'ńlkw'po!.t 

nl.l.d.6Ęt l rń'.b arcdkl 96podłt
aktvwatMałex10o

aklywa ogółem
85.54% 86,67% 88.76%

Uwagę zwraca wskaźnik 
'złotej 

reguły bilansowania', gdyż wskażnik wyższy od 100 sygnalizuje
prawidłowość sfinansowania aktywów lrwałych kapitałaml własnymi i sprzyja utrzymaniu

równowagi finansowej jednostki' co potwie.dza także wskaźnik .złotej reguły finansowania', gdyż

zobowiąŻania jednostki nie pzekEczają połowy kapitałów własnych' czyli nie wpły'ają
na osłabienie plynnoŚcl finansowej jednostki.

odnotowania wymaga także wskźnik 
'\'vyposażenia 

jednostki w Środki trwale", który

85,56% aktywów'

"(ancelańa Biegłego Rewidenta Krystyna Krzysztofik-Pogoda"
02-830 Warszawa, ul. cawota 4lok.12 Strona 13



z@ z badania s?rawdania frnansowąi za 2011 r'

3.4.2. Pozost łB wak źniki.

2011

z - ( o'7l 
'r! 

lł{ 0'u'r2 )+| i'!rl |+( 0.,r20a',r )+( ! 'ora ) 3,09 1,14

zł r 0'505 + 0'53''x! . 0'0196'Ź +o'oo969'x3 + 0,000672'ta +

o'16h6 2,05 1,47 2,OA

o zag.ożeniu kontynuacji zawsze inńcrmują wskźnik Attmana i model Holody' Na prŻykhdzie

spółczielni Mieszkaniowej w Żyrardowie modele te pokazują, że brak symptomów do

wystąplenia zagrożenja kontynuacji działalności w najbliższym roku.

4. zdolność jednostki do kontynuowania działalności w roku nasĘpnym po badanym

( w niezmienionym istotnio zakresie).

Uwzględniając wskźniki dokonanej analży ekonomicŻno - finansowej oraz wyniki badania

splElwozdania finansowego izdazeń gospodarcŻych' jakie nastąpiły po dniu bilansowym

stwierdza się' że aktualna sytuacja jednostki nie upoważnia do eksponowania Żagrożenia dla

kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym. Jednakże niezbędna jest

kontrola wewnętlzna poziomu płynnoŚci finansowej, gdyż zadłużenie członków spółdżielni

z tytułu opłat eksploatacyjnych wŻlasta z roku na rok. odnotować na|eży pr4 tym fakt' że

Jednostka prawidłowo poinformowała w punkcie 9 'Wprcwadzenia do informacji dodatkowej' o

swej zdolnoŚci do kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie'

c. cŻęść szczegolowa

1. ocena prawidłowości śtosowanogo systemu księgowości.

l'l. Księgowość iednostki.

1. Księgowość funkcjonuje na podstawie prz yjętych pŻez jednostkę zasad zwanych 
'zakładowa

Dokumentacja Rachunkowości', obowiązująca od 1'01'2002 roku'

Wop.acowaniu tym ujęto wybrane prŻeŻ jednostkę alternatywne rozwiązania' wynikające z arL

10 ustawy o rachunkowoŚci' w tym reguły, metody i procedury dotyczące:

a) wyceny pżychodÓw, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych poŻycji aktywów

ipasywóW, również zasad szacowania odpisów aKualżujących utratę Warbści' bądź jej

p.zyrost,

b) inwentarrzacji aktywów i pasywów, ze szczególnym akceńtem ńa inwentaryŻację w formie

żw. weryfi kacji dokumentów księgowych'

c) zasad tworzenia odpisÓw aktualjzujących na należności i szacowania rezerw na pzyszę\j 
'

zobowaązania (art' 35 
'd" 

uslawy o rachunkowoŚcł. i- ",,]qrftł t ]

.Kancelaria Biegłego Rewidenta Krystyna Krzysztofi k-Pogoda"
02_830 warczawą ul. cawota 4loŁ 12 strona 14



MiQs.kanbl/a z sbdzibą w żyźldogie -

1.2.w zak.esie kontroli wewnęt]Żnei biegly potwiordza, że:

W spółdŻielni zostah zorganżowana kontrola wewnętrzna funkcjońalna, sprawowana przez
pracownjków Żatrudnionych na poszczególnych stanowiskach kierowniczych oŻz pżez zalząd
spółdzielni. Badanie systemu kontfoli wewnętlznej było plzeprowadzone w takim zakresie,
w jakim wiąże się ono ze spaElwozdaniem finansowym. Na podstawie Żbadanych dokumentów
za 2011 .., stwiefdzono' że pazestrzegana jest zasada kontroli forrnalnej' rachunkolt/ej

i merylorycznej pżez osoby do tego upoważnione.

Dokonano wyrywko'ł€go sprawdzenia prawidlowości działania systemu księgowości.
ocenie podlegały w szczególności:

- prawidłowość udokumentovi/ania operacji gospodarczych,

- prawadłotł/oŚć prowadzonych za pomocą kompute.a ksĘg rachunkowych,

- zasadność stosowanych metod Żabezpieczenia dosĘpu do danych i systemu ich
plze6 aŻania za pońocą komputera'

- powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdanjem fnansowym'
_ ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawoŻdania finansow€go,

- plzeprowadŻenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji'

W wyniku tych ocen, w połączeniu z leŻultatama badania wiarygodności poszczególnych pozycji

sprawozdania fi nansowego' stwierdzono' że system księgowości i działający
w powiązaniu z nim system konlroli wewnętrznej można ogólnie uznać za prawidłowy. Nie było

celem badania wyrażanie kompleksowej opiniina temat funkcjonowania tych systemów.

1.3.w zakresie plawidłowości stosowanogo 3yśtemu księgowości biegly potwiedza, żei

a) jednostka przestrŹegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości' w tym w przedmiocie
prawidłowościotwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego'

b) księgi rachunkowe prcwadzone są w siedzibie jednostki' przy Wykolzystaniu systernu

komputerowego,

c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadarni
rachunkowości' wtym Żgodnie z zasadą memoriału iostrożnej wyceny'

d) dowody żródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych był
sprawdzone i Żakwalifikowane Żgodnie z art' 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

Prawidłowość l rzetelność ksląg rachunkowych

a- Ksaęgi rachunkowe w spółdzielni prowadzone są plzy

o system Finansowo -Księgowy Firmy 'soFTBlURo'
w skiemiewicach ul. Matejki 30' system mchunkowości

uŹyciu techniki komputerowej w oparciu

Pracownia lnfoamatyczna z siedzibą

informatycznej w spółdzielni obejmuje

I 
^ 

\lr
l I 1,, \\,

. !*tr*,\I rl

następujące moduły|

- finanse i księgowość'

- śrcdki trwałe,

- tnagazyny,

- czynsze,

- kasa,

"Ioncelaria Biegłe8o Rewidenta Krystyna Krzysztofik_Pogoda"
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- kadry,

- płace,

- system cŻłonkowski.

W ramach systemu rachunkowości informatyczne.i twożone są ewidencje syntetycżne oraz
analityczne dla poszczególnych modut'Ów. W ewidencji pogrupowano odpowiednio konta w celu
ustalenia podsiawy opodatkowaoia podatkaem dochodowym od osób prawnych-

stosowany system pżetwazania danych Żapewnia poprawnośĆ zapisÓw oraz umożliwia
porównanie operacji ujętych w księgach z dokumentacją źódłową'
Podstawą prowadzenia ewidencji księgowej jest zakhdowy pIan kont syntetycznych
i analitycznych księgi głównej.

2. Udokumentowanie operacji gospodarczych było wystarczające' P.Źestzegano zasady
kompletności udokumentołania zapisów w księgach rachunkovi,ych. Dowody księgowe były
poddawane kontroli formalnołachunkowej i merytorycznej. Kwalifikowanie dowodów do ujęcia
w księgach rachunkowych do wlaściwych okresów sprawoŻdawczych _ jest wlaściwe.
Dokumentacja księgowa podlega zabezpieczaniu plzed dostępem osób trŻecich w sposób
zgodny z wymaganiami ustawy.

Księgi rachunkow€ prowadzone są pżez pracownaków spóldzielni iprzechowyw€ne
w jej Siedzibie.

l.4.w zak'esie zabezpie.Żenia dostępu do informacji wynikaiących z łsiąg Echunkowych
i dowodów księgowych o.az za pomocą komputeów Btwierdza się, że:

4. a) pzechowwanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych a sprawoŻdań finansowych
dokonywane jest w siedzibie zażądu jednostki, w oryginalnej postaci' w podziale na lata
i miesiące,

c) okresy plzechowywania danych były zgodne Ż ań. 74 ustawy o rachunkowości, g'|

sprawozdania finansowe - pżechowylvanie tMałe' a pozostałe zbiory 5 lat - licŻone
od początku roku następnego.

Rokiem obrotowym jednostkijest rok kalendaŻowy' a okresem sprawoŻdawczym miesiąc'

2. lnwentaryzacia aktywów i pasywów

lnwentaryzacja aktywów i pasywów została pŻeprowadzona do bilansu rocznego zgodnie z ań'
26 ustawy o rachunkowości: Na podstawie zaŻądzenia nr 5/1'1 Prezesa zażądu ŻsM
z 20'09.201 1 r. ińwentarrŻację pżeprowadŻono:

a) w drodze spisu z natury:

- ś.odki pieniężne w kasie na dzleń 31.12'2011 r.'

- środki trwałe maszyny jurządzenia (gr. 4_8)' środki tMałg w budowie na dŻień
31.12.2011 r.,

- materiały na składzie na dzień 31'12.201.1 r.'

b) w drodze potwierdzenia satd:

"(ancelaria Biegłego Rewidenta (rystyna Krzysżtofik_Po8oda"
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_ .ozrachunkiz tytułu ozynszów (osiedle Wschód na 3o'o9'2o11 r'' osiedle sikoEkiego'

Teklin' Piękna na 31.1o.2o11 r', osiedle cent'um i Balo'ego na 30''l1'2011 r'' oŚiedle

ŻeromsHego i KoŚciuszki na 31'12'2011 r')'

- środki trwałe w budowie na dzień 31' 12'2011 r''

środki na Echunkach bankowych na dzień 3'1'12'2011 r''

- inne należności oraz poŻyczki na dzień 31'12'2011 r'

c) w drodze weMkacji stanu ewidencyjnego i wyceny:

- należności spornych iwątpliwych na dzień 31'12'2011 l''

- należnoŚci i zobowiąuania wobec pra@wników na dzień 31 ' 
12'2011 r'

- należności z q^ułów publiczno - prawnych n a dŻień 31 '12'2011 |

- pozostałe aktylva i pasywa na dzień 3'! '12'201'1 r'

stwierdŻasię,żeksięgirachunkowewraŻzdokumentacjąstanowiąąpodstawędoewidencji
księgowej operacji gospodarczych - są prawidłowe w rozumieniu arŁ 24 ustawy o rachunkowości

i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego' 
' \ i' I . ik,\,1!

..tnit"' A"\
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3. AKTYWA

Aktywa zbadanego bilansu pŹedstawiają się następująco:

3. 1 .Aktywa trwale

stanowią one 85'56% aktywów ogółem, z tego przypada na:

3.l .l . wa.tości niemateńaln€ l p.rwne w w!6okości

stanowią one o'00% bilansowej sumy aktywów

a) WańoŚci niematerialne i pEMne:

52 537,76

|:i1;1;,:. ",.).1|Ą

50275.08 :]]' 50ił.$,!q

'1U2,29

]' ;lii|łl ,: "..: :, 51317:,t7. iłillli
A7ł"
W|

b) zaliczki na wartości niemateńalne iprawne nie wystąpiły w2011 r.:

Wartości niemateńalne i prawne spełniają:

- kMeria ustawy o rachunkowości (ań. 28 uor),

_ wykazano w nich wyłącznie kontrolowane przez jednostkę' nabyte prawa majątkowe,

prŻeznaczone dla statutowej działalności.

- były pEwidłowo amortrzowane,

- utaata zdolnoŚcido pzynoszenia kolzyści ekonomicznych nie wystąpiła,

- inwentaryzacja WNiP została pŻeprowadzona w formie ich weryfikacji'

3.1.2. RŻeczowe aktywa trwała w lvysokości

stanowią one 85'10% bilansowej surny aktywów

116 433 018,63 zt

Podział rŻeczowego majątku trwałego według grup rodzajowych jest następujący (w zł)|

117 osa 290,1221

'l 220,41 zł

"Kancelańa 
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a) Środki tMałe

b) Środki tMałe w budowie:

Biegły stwierdza wiarygodnoŚć i zgodność pozycji bilansowej .Rzeczowe aktywa trwałe'' gdyż:

_ środki trwale były w 2011 r' objęte spisem z natury' Różnace in\.ventaryŻacyjne nie

"vysĘp'ły'
- wycena żecŻowego majątku tMałego jest zgodna z pŻy)ętą 

"Polityką Rachunkowości'

oaaŻ ań' 28 ustawy o rachunkowości'

_ dokumentacja dotycząca pŹychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna iprawi-

dłowa,

- środki trwałe amorlyzowane są metcdą liniową - metod amortrŻacji w roku obrotowym nie

zmieniono,

- dotychczasowe umoŻenie żecŻowych aktywów trwałych ogółem wynosi 58,3 7o'

_ w,|aściwa jest wycena środków trwałych' w tym umożenia środków i ich amodyzacii jako

zarachowanego w koszty umoŻenia'

- jednostka dokonała w 2011 .oku weryfikacji stawek amorłŻacyjnych'

_ ewidencja, klasyfikacja oraŻ prezentacja majątku w sprawozdaniu

nasuwa uwag (kofesponduje z rozporządzeniem Rady Ministrow z

w sprawie klasńkacja środków trwałych - Dz. U ' Nr 242' poz. 1622),'

finansowym - nie

dnia 10.122010 t.

"Ka.celaria Bie8łe8o Rewidenta Krystyna KrŻysztoff k_Pogoda"
02-830 Warszawa, ul. Gawota 4lok 12

26 318089,73 172617 618,13 1 357 t63,04 6 900,00 19,t.191,23

49 035,05 37 999,62 993,82 ,., 86 02&49

187401,31 985,117,45 127,00

: |łź4 iitąsfu lł ,.:,,'i łla ó : 
': 

. 
..,sj-oo,i 1ei

22 2@ 605.14 55 942 575,62 i 23a ł66'55 I900,00 151292,72

1 306 288.09 2 682 2sO,25 39608,90 11362,76

165 9,l9'ą] 311518,78 18.17(,91 427,00 ..'
2X313113,17 5€ 313347'09 1 259 600.54 6 900,00 162248,48 Bal

i.iqlłr6lłi rl'ltq # '|ż996ż.ź

..:.:.: : ź ł sl..ź! fi| Ł |,., .

Śbdki tM.le l budNie 97 555,36 937A1,94 93 6ilS.14

z.liŹki ne śÓdki tfueb w budMie

w środkach kwalych w budowie nie występują inwestycje zaniechane'
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- ŻalicŻki na środki trwałe w budowie nie wystąpiły'

zwiększenia ś.odkóY{ trr.łych brutto w 2o1l r' na kwotę 88 028"19 zł dotyczą:

_ modemizacji budynków mieszkalnych polegających na ich ociepleniu w kwocie 49 035'05 zł'

- zakupu środków tNałych na kwotę 38 993,44 zl' (z gupy 4 zakupiono dwa komputery'

z grupy 6 zakupiono Śkaner' 3 klimatyzatory, kserokopiarkę i centralę telefoniczną' z grupy 8

zakupiono nisŻczarkę do dokumentów)'

zmnieiszenia śrcdków trwalych brutto w 2ot { r' w wysokości { 'l9Ą 721 
'07 

zł dŃreĄ|

- Żmniejszenia z tytułu przeniesienia w odrębną własność 32 lokali na kwotę 985 417'85 zł'

- zmniejszenia z tytułu plzeni€sienia w odĘbńą wł'asność prawa wieczystego użńkowania

g runtów w kwocie 1 87 40 1 
' 

31 zł,

- likwidacji maszyn i urządŻeń na kwotę 18 9o1,91 zł według ich wańości pocŻątkowej'

zwiększonla umoŻenia w kv,ocie 'ł 039 570,00 zł dotyczyty:

- naliczenia umolzenia ńa gospodarce zasobań1i mieszkaniowymi w kwocie 3 900 969'07

które odniesiono na fundusze'

- naliczenia umolzenia dotyczącego pozostałych środków tMałych w wys' '138 600'03 zł

które zaticzono w kosŻty amońyzacji'

zmnieiszenia uńorzonia w wysokości 4'7 468,28 zł powstaty z tytułu przeksŻałcenia

w odĘbną własność oraz likwidacji.

suma odpisów amońyŻacyjnych środków tMałych i wańości niematerialnych

i prawnych oraz suma odpisów umoŹeniowych za 2011 rok wyniosła 4 o40 612'29 zl'

- amortyzacja środkÓv tMałych - 138 600'03 zł

- amońyzacja wańości niemateńalnych i prawnych - 1 042'29 zl

_ umożenie zasobów mieszkaniowych olaz prawa wieczystego użytkowania w kwocie

3 9oo 969'97 złodniesione na fundusze'

KosŻy amońyzacji w wysokości 139 642,32 zł wykazano w poz' B'l Rachunku zysków i stiat'

Wycena bilansowa mająt(u trwahgo wynika Ż ksiąg rachunkowych'

Saldo bilansowe realne

Środki trwałe w budowie

saldo środków tMałych w budowie na koniec 2o1'1 r' wynosi 97 688'66 zł idotyczy

rozpoczętej budowy mieszkań centrum pzy ul' Mielczarskiego 8 w Żyrardowie w kwocie

97 555'86 zł oraz 132,80 zl dot|czy gaŻży plzy ul' Weńickiego'

zł,

\ ,k\t
uo\-L\
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3.1.3. Należnoścl dfugot .minow.

stanowią one o'4570 bilansowej sulliy akq/wÓw

3.1.4. lnwestycje dtugotemlnowe

stanowią one o,o17o bilansowej sumy aktywóW.

NaIeżności długoterminowe spełniają wymagania ustawy o rachunkowości' w tym w zakresie:

- p.awidłowości kwalifikacji i prezentacji z terminem splaty w okresie dłużsŻym niż rok od dnia

bilansowego,

_ przyszĘo wpvwu kolzyści ekonomicznych'

- prawidłowości inwentaryzacji i rozliczenia sald tych należności w foftnie zapkty '

- bilansowej wyc€ny w kwotach wymagająrych zapłaty' z uwzględnieniem zasady ostrożności

oraz przedawnienia i ściągalności.

stan należnoŚci długoterminowych 614 051'08 Żł dotyczy:

- w wysokoŚci 401414p4 zl skapitalizo,/anych odsetek od kredytów mievkaniowych

(pżejściowo wykupionych plzeu budżet państwa)' spłaty kredytów następują zgodnie

z ustalonym normatywem pżez Bank PKo BP s'A' 15 oddział w Warszawie'

- w wysokości 2126g6,14 zł skapiElżowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych'

pochodzących ze ŚrodkÓw Krajowego Funduszu Mjeszkaniowego' Kredytu udrielił Bank

Gospodarstwa Krajowego l oddział w WarsŻewie'

l0 000'00 zł

6l,{ o51,08 zł

Jednostka posiada inwestycje długoterminowe w postaci opłaconych akcjj w spólce

Geotermia lvlazowiecka z siedzibą w Mszczonowie'

"Kancelaria 
Bie8łego Rewidenta Krystyna Knysztofi k-Pogoda-

O2-830 Warszawa, ul. Gawota4lok 12

N'letnośGl!łlqot mlrw. (+r)

od i..lńGt k po*ĘŻn'ch

od pożGlałycni.dno.t t 6trl!51,08 6l,lO6l,Ol

hwBryci. dtugobmlnow

Wańoś.i niłmaldialno i pEBt

Qiiiiiqp"rrniircłląlt 'i, ''.'ał"nił

a) w jeónost<ach powiąz'ny.n

b) { po&stałydt jednod€ó t0o0o,oo to otto,(xt

lnns lMslyde dłaolemim'łg
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Rarnt z badania soławozdania tinanł

3'l .5' txugoteEninowe 
'ozlicr.n|. 

międzyokiesowe nie występuią w bilanaie

3.2. Aktywa obrotowe wykazana w bilansie

stanowią 14,44% aktywów ogÓłem, z tego przypada na:

3.2.l.zapasy, któ.e czynią w bilansie sumę 2155 s15'67 zł

stanowią one 1,58o/o bilansowej sumy aktywów i zostały w bilansie wykazane z uwzględnieniem

kryteriów okreśIonych w ań' 3 ust. 1 pK 18 uor W zakresie cyklu operacyjnego'

(ł/-)

Pć'lpllduldy i prcdoldy w lok! 5.{ 3,r0,31 5. 3,r0,31

1 339 379.69 1 8a9 379,69

211A25.67 211A25,67

'i;i..,i!łł #i"';łł ,ul

19 758 881'76 zł

,{ 891 55t'25 zł

zapasy zostaly zinwentarrzowane ustawową metoclą weryfikacji ich wańoŚci i dokumentów'

Wyniki rozlicŻenia inwentaryzacji ujęte zostały w księgach rachunkowych w badanym roku'

Wycena zapasów dokonana została zgodnie z zasadą ostrożności'

PÓłprodukty i produkty w toku, w kwocie 54 340,31 zł dotycą budowy budynku mieszkalnąo

pŻy ul. spćdzielczej 15.

Produkty gotowe dotyczą 2 lokali w wybudowanym budynku mieszkalnym os' Piękna

w Żyrardowie pŻy ut. spóldzielczej 17 oraz 6 lokali plzy ul' spółdzielczej 9'

Towary w wysokości 211 825,67 zł datlczą gruńtu pżeznaczonego do spzedaży do 8 lokali

wbudowanych na osiedtu Piękna ul' spółdzielcza nr 17 i nl9'

Budowę budynków rozpoczęto w Emach budowy o chamkteże developerskim'

3.2.2. Należności kńtkotominowe

stanowią 3,58o/o aktywów i dotyczą należnoŚci od:

N.l.ż.oć.l l ro.e..L

N.l..lnoóci z łt do6l'' i uc!! 5 ! 50 o9a.3t (a68 752,32 4 610 3/ra,0(

N.letlo6cl Ż s. pod.Bfi' l zus li 376,fi l1376'ą

738359.81 (5a3 ś10'6l 't8a t29,2t

ł ,;1ł 1ł*.pźł

Należności Wyceniono w kwocie wymaganej zaptaty, z Żachowaniem ostrożności (ań 28''t|'7

i 7'a'uor). stosowny odpis aktualizujący został dokonany w ciężar poz l
ffilari! Bt"cł"c" R"*td""t" Krystyna Krzysztof ik-Po goda"
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operacyjnych- odpisy utworzone były z uwzględnieniem stopnia ryzyka' jakie wiąże się

z daną należnoścĘ. W ocenie wiarygodności tej pozycji bilansowej' zwracają uwagę

należności krajowe zapłacone do 31.o'l'2o12 l' 1'16%' natomiaŚt należności zagEniczne

w roku 2o11 w badanej jednostce nie wysĘpiły' Ponadto w należnościach z Mdu podatkóu

dotacji, ceł, ubezpieczeń społęcznych figuruje kwota 1'1 376'00 zł dotycząca nadpłaty

w podatku od nieruchomości na kwotę 2 757,oo zł' oraz podatku od towańw i usług na

kwotę 6 619,oo zł. Należności z q^ułu podatków zostav rozliczone w styczniu 2012 r'

lnne należności w wysokości 788 359,86 zł dotycŻą:

-należności dochodzonych na drodze sądowej w wysokoŚci 496 890'11 zł (na te należności

utworzono odpis aktualizujący w 100%)'

- należnościz t)^ułu pożyczek zzFŚs w wysokości 135 714'00 Żł'

_ rozrachunków z członkamiMułu środków t'\łałych w budowie w wysokości 1244'00 zł'

_ pozostałych rozrachunków w wysokości 1 51'1,75 zł (na te należności utworzono odpis

aktualiŻujący w klwde 101 &0'50 Żł).

WnależnościachkrótkoterminowychniewystępująpŹedawnionesaldazq^ułusprzedaży

dokonanej plzez badaną jednostkę pr2eszło 2 iata temu (pzedawnienie 2 lata od daty

wymagalności - ań' 554 k'c.)' Ponadto spółdzielnia utwożyła w'lo0% rezerwy na sprawy

Śporne znajdujące się w sądzie tj. w wysokości496 890,11 zł'

12 0/ł6 835'03 zł
3.2.3. lnw€tycje k.ótkotenninowe

stanowią 8,8'1% aktywów ioĘmują:

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane, a stany środków pieniężnych

narachunkachilokatachbankowychpotwiedzonenadzieńbilansowypŻezbankiobsługujące
jednostkę.

spółdzielnia posiada}a w dniu 31.12'2011 r' kwotę 29 677,66 zł w kasie' kwotę 10 222 339'65 zł

na Echunkach bankowych lokat, kwotę 1 794 8'17,72 Żł na Echunkach bankowych bieżących'

Ponadto spółdzielnia n a dżień 31.12.2011r naliczyła odsetki od tokat w wysokości 20 000'04 zł' 
\ \

J'ribł
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3.2.4. Kńtkoterminowe aozliczenia międzyokG3owe

slgnowią o'4s% aktywÓw i obejmują tytuły:

654 9{9'81 zł

czynn. @li@ńt. ńĘdz'ot !!09' ret&'

wynik m GŻl. do rE|lcz.nL * 2012 r'

k-'ł ,ol rń.L,l"'ó'"' !-,ł *'a'l
516 iŻl,l'39

51O97,2O

2,1l8.l,3lk6zty 2ol2 r. @nlńln 9o og'Żd'I|'' clePc,
zim.ai *ody' lołlll uźyttwyc!-
i""at mę;. . r-r,co"ia suu l tpEt łFdytó*
KF

'1174?l

ao rctlecnIa * zolu i pMureńty 119o,4

68 !.15,42lGzv do @lic*ril ' 2012 i g'oł!!f,

:,!ł

Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bitansowej' gdyż jednostka wlarygodnie aktywowała koszty

w wysokości pŹypadającej na następne okresy sprawozdawcze' zgodnie z pżyjętymi zasadami

(art. 39 uor).

3.3.ogółern .ktywa bilan3u wynoszą {36 817 17{'88 zt

z podkreŚleniem, że przy wycenie bilansowej poszcŻególnych składników jednostka zastosowała

się do nadrzędnych zasad rachunkowości' wynikających z ustawy o rachunkowości' ustawy

ospółdzielniachmiesŻkaniowychorazzzasadokreślonychwplzyjętejpolitycerachunkowości'

Żl. PAsYwA zbadanego bilan3u ksńattują się następuiąco:

,|.1 . Kapitały wlasne zgodnie z aKywarni netto ogółem

czynią kwoĘ (ań. 3.t.29 uoJ) 1l7 '|50 379'39 zł

Zmiany w tunduszach podstawowym, zapasowym iz aktualizacji wyceny analitycznie

przedstawionowzestawieniuzmianwkapitale(fL]nduszu)własnymorazwdodatko\^.ych

informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego' Fundusz spółdzielni został

zmniejszony o kwotę 3835731,36 zł głównie z q^ułu pŻekształceń lokali mieszkalnych

i pżypadających im we współudziale prawa wieczystego użytkowania gruntów

w odrębną własność oraz umoŻenia zasobów gospodarki mieszkaniowej'

Fuńdusze własne spółdzielni sianowią 85'84% pasylvów bilansu' w tym mieszczą się:

4.l.1. Kapitał (fundusz} podstawowy 'l10 762 7a4'02 zł

wykazany zgodnie ze stanem faktyczńym i prawnym okreśIonym w ań 36 uor

,|.1.2. Na|eżne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) (598 695'72) zł

dotyczą Żaległych wktadów niewniesionych przez udziałowców'

il.1.3. udziały (akcje) własne (wielkość uiemnr) - nie występuią w bilansie

,|.1.,|. Kapitał (fundusz) zapasowy
l5 304 352,5t

ffi; R"*td*" Ktystvna l('vsztofi k-Po8oda"

ó2_830 warszawa, uI' cawota 4 lolc ]'2
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lGpitał zapasowy został zmniejszony w roku obrotowym o 1780 000'77 zł z tytułu naliczonego

Umołzenia ońz wyodrębnienie lokali mioBzkalnych i użylkowych w odrębną własność'

,ł.{.5. Kapitał (fundu8z) z aklualizacji wyceny (8 970 79l 
'04) 

zt

Wykazuje końcowy wynik przeszacowania waftości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995r'

będących na stanie jednostkiw dniu bilansowym'

,l.{.6. Pozo6tał. kapitaty (fundusze) rczelwowe nie występują w bilanaie

{.1'7.zysk (strata) z lat ubiegłych - nie występuio w bilansie

4.t.8. Wynik 
'inansowy 

netto Óku obrotowego - zysk 952 729'622l

ustalony został na podstawie zdaŻeń gospodarczych, ujętych w rŻetelnych księgach

rachunkowych ijest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku zysków

i strat.

4.{.9. odpisy z zysku netto w ciągu rcku oblotowego - pozycja nie wtlstępuje w bilanBio

4.2'zobowlązania l aazelwy na zoboYrlązenia czynią

stanowią one 14'16% bilansowej sumy pasywów iŻ tego przypada na:

4.2.1. Rezelwy na zobowiązania nie występu|ą w bilansie

1.2'2.zobo'rliązenla dlugote.rnlnowe - na dzień bilansowy !ł kwocie

stanowią one 6,81oń bilansowej sumy pasywów'

Na wańość Żobowiązań długoterminowych w wysokości 9 31 3 824,20 zł składają się:

- kredyt zaciągnięty na budowę mieszkań w Banku PKo BP s'A' w wysokości 405 820'62 zł

(spłata w ciągu roku nasĘpiła w wysokości 256 761,12 zł )' o okresie wymagalności powyżej 5

lat,

- 3 kredw mieszkaniowe z KFM Żaciągnięte w Banku Gospodarstwa l(ajowego w wysokości

7 767 575'14 oraz skapitalizowane odsetki od tych kredytów w kwocie 212 636'14 zł (okres

wymagalności powyżej 5 lat),

- 2 kredyty na ocieplenie Ścian zewnęt_Żnych budynków mieszkalnych zaciągnięte w Kredyt

Banku s'A. w wysokości '115 136,99 zł (okres wymagalności powyżej roku do 3 lat)'

- 3 kredyty zaciągnięte w 2011 r w Banku PKo BP s'A' na f]nansowanie remontów (ocieplenie

ścian zewnęfznych budynków mieszkalnych)' Kredyty w wysokości 812655'31 zł dotyczą

okresu spłaty powyżej roku do 5 lat.

Na dzień bilansowy banki potwierdziły wysokość salda pozostającego jako zobowiązanie

spółdzielni.

Ta część rat kredytów, których sptata dotyczy w 2012 roku, została prawidłowo zaplez€ntowana

w zobowiązaniach kótkoterminowych.

19 366 792'49 zł

9 313 821,20 zł

zł została rozliczona

jej na zobowiązania
Figurująca w bilansie na koniec roku popŻedniego kwota 9277651'06

w ciągu roku obrotowego' popŹez spłatę i prawidłowe pżekwalifikowanie

krótkoterminowe'

fr''."L""la si"gł"go n".iaenta Krystyna Krzysztofik_Pogoda"
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,|'2.3. zoboł/lązanla kŃtkotemlnowe
sknowią6,95% pasywów i obejmują wiarygodnie ustaIone:

I 506 876,23 zl

zl

1 ' wob€. jedrcstek p iązanydl

2- wob* pozosia'ó i.dnGlek 7 29170t,61 62ż 5ó1'.t

557521,19 720 639,58

b) z MUfu mi'ii dfu'lych plploiół tańogjołych

c) jnre óbońąŻani. fnan€oE

d) 2 Mufu dostaw i BłJo' o ołEsió wymaoahGci: 5 3t6 966,61 5 0Ł 4ł!'t!l
5 395 96ą6l 5 o3a aal.,r,r

e) aliel{ olrłnare M dosia*Y

0 zobmiąania EksloE

g) z $dufu poded<ót9' @l' Ub€4iscz6ń i innyó fuiad@ń 10 621,00 ,r4 085,m

r 296 6a9,a l a6 24A,12

2 215171,62 2 8!6 qł''67

Ad 1' zobowiązania wobec jednostek powiąanych nie występują

Ad 2. zobowjąania wobec pozostałych jednostek:

a) w wysokości 557 521'19 zł dotyczą rat do spłaty w 2012 r. zacaągniętych kredytów

(długotermlnowych) na ocieplenie ścian budynkóww Kredyt Banku s.A. oraz w PKo BP s.A.
Na ww' kredytach ustanowiono zabezpieczenia wynikające z zawańych umów.

\^Jykazane w bilansie kredyty są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z ań.28
uor' a nie w skorygowanej cenie nabycia w myŚl rozpolządzenia Miniska Finansów z dn.

12.12'200'll |oz. u. ńl 149' poz.1674 z poźn. zmianami) zgodnie z odstępstwem plzyjętym w
tym Żakresie w poljtyce rachunkowości'

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wańoŚciowych nie występują

c) inne zobowiązania finansowe nie występują w bilansie

d) zobowiąania z tylułu dostaw i usfug wycenione zgodnie z arŁ 28 ust' 1 uor. obejmują:

"Kancelaria Bieg}ego Rewidenta Klystyna Kżysztofi k-Pogoda"
02-830 Warszawa, ul. Gawota 4lolc 12 Strona 26



z badania sprawozdania fhansoreso za 201 1 t.

z kwoty zobowiązań z t]^ułu dostaw i usług (2 835 938'01 zł) uregulowano do dnia
15'03'2012 r' kwoĘ 2 237 557'93 zł, q. w 79%'

zobowiąania wobec kontrahentów zagranicznych nie występują w spółdzielni'

W kwocic 4 773 939,83 Żł są ujęt]e:

. zobowiązania z tytufu dostaw i usług w wysokości 2 835 938'01 zł.

. nadpłaty z najemcami i członkami spółdzielni tytułu czynsŻów w wysokości

839 676'03 zł'

. kwota 1098325'79 Żł z t]^ułu nieodprowadŻonej opłaty za wieczyste
użytkowanie (części opl'aty według podwyższonych stawek) do uŻędu Miasta w
związku oczekawaniem spółdzielni na roŻstżygnięcie odwołania od tych decyzja

Użędu Miasta. spółdzielnia w 2011 roku odprowadzila do Uzędu Miasta
Żyraadowa opłaty za wiecŻyste użytkowanie według stawek dotychczasowych.

Nie stwierdŻono sald przedawnjonych' kwalifikujących się do odpisania w pozostałe
przychody działahości operacyjnej.

e) zaliĆzki otlzymane na dostawy nie występują w spóldŻielni

f) zobowiązania wekslowe nie występują w spółdzielni

g) zobowiązania z t]^ułu podatków' ceł i ubeŻpieczeń społecŻnych obejmują rozrachunki
z następujących t^ułów:

Podai.ł d@hodowy od Gób fżycaych 39 t56,Ott

Pod.Lk dócłodoły osób p.amych 1'r,(to

I 35/r,OO

Powyższe zobowiąŻańia są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do Us, Ul'/t'

co do 
'ch 

zapłaty, z wyjątkiem podatku dochodo[Ęgo od osób prawnych, którego termin

zapłaty upływa do 31.03.2012 r' - wsŻystkie pozostałs zostały uregulowane terminowo

w styczniu i lutym 2012 r.

zobowjązania z tl^t,łU wynagrodzeń nie wystąpiły

Pozostałe zobor/iązania kótkoterminowe

obejmu.ią wiarygodne rozliczenia z t]/tułu:

1 296 689,81 zł

. zobowiąań spólcŻielni wobec lokatorów w wysokoŚci 706611,89 głÓwnie za
centElne ogrŻewanie' W okresie od października do grudnia 2011 r' spółdŻielnia
pobrah większe zaliczki na poczet ogżewania, nż ponio9a koszty tego
ogżewania za ten okres'

. pozostałych rozrachunków w Wysokości 59o 077 '92 zł (w tym głÓwnie

zobowiąania wobec spadkobierców oraz wobec kontrahentów z tytułu wpłat na

zakup lokali użytkowych 403781'72 zł, Żobowiązania wobec

h)

D
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103 695,10 zł' zobowiąŻania wobec lGsy Żapomogowo-Pożyczkowej 14 381'oo
zł' wobec PzU z t]/tufu skhdek 5 472'00 Żł' mylnych wpŁt na 1 515'36 Żł
kwoty pobranych vJadiów ina zabezpiecŻenia robót bt]dowlanych 54 364'73 zł).

Ad 3. Fundusze specjalne 2215174,62Żl
Dotyczą:

_ w kwocie 139 177'21 zł zFŚs,
- w wysokości2 075 997,41 Funduszu na rcmonty i konseMacje,

Gospodarka środkami zFŚs była zgodna z regulaminem opracowanym na podstawie ustawy
o zakladowym funduszu świadczeń socjalnych. odpisy na fundusz socjalny Jednostka
pżekazała na wyodrębniony rachunek bankowy - pozycja bez uwag'

Wykolzystanie funduszu remontowego jednostka szczegółowo Żaprezentowała w infoamacji

dodatkowej, a dane tam Żawarte są zgodne z ewidencją kslęgową i stanem faktycŻnym'

4.2.,ł. Rozliczenia międryokrcsowe 5,|6 092'06 zł
stanowią one 0,40% bilansowej sumy pasywów'

Pozycję stanowią rozliczenia dotyczące właŚciwie ustalonych i Wykazanych w pasywach bilansu:

. dodatnjego salda na gospodarce zasobańi mieszkaniowymi w wysokoŚci 54o 868,30 zł
do lozliczenia w 2012 r. ( g(ównie z Mułu kosżÓw eksploatacyjnych i kosŻów stałych

centfalnąo ogzewania i ciepłej wody),

. pozostałych rozliczeń z zysku 2007 r. pŻeŻnacŻonego na cele niegospodarcze

w wysokości 491,'l9 zł'

. pżyszłych wydadów w wysokości4 732,57 zł związanych z wyodrębnieniem lokali.

,|.3. ogółeń pas)twa bilansu 136 8'7 l7l'88 zł
Wszystkie pozycje pasywów zostały wykaŻane w splźlwozdaniu finansowym z uwŻględnjeniem

nadrzędnych zasad .achunkowości i plzyjętej pŻeŻ jednostkę polityce rachunkowości.

5.RACHUNEK zYsKÓw l STRAT za okres o 1'o1.2o,l1- 3,l.12.2o1,l.-

sporządzony został w wariancje poównawczym, z uwzględnieniem postanowień ań' 47 ustawy
o rachunkowości, zgodnie z pżyjęĘ 

'Polityką Rachunkowości''

5.{.Przychody ze sprzędał i zlównane z nimi wynoszą
z tego przypada na:

5.l.1. Pr.ychody zo sprzedaży p.oduktów osiągnięte w roku obrotowym

46 021 34a,97 zł

37 335912,0121
Pzychody netto ze spżedaży produktów są reŻultatem z.ealizowanej ifakhrrowanej spżedaży
na rzecz odbiorców kąowych' pży czym ich zgodność i wjarygodność Żastżeżeń nie budzi,
gdyż zachowano ustawową Żasadę memoriału i współmiemości.

5.1.2. zmiana stanu produKów
(zwiększenie - wańość dodatnia, zmniejszenie- wańoŚć ujemna)

,| l33 69,ł'55 zł

"Kancela.ia Bieglego Rewidenta Krystyna Krzysztofi k-Pogoda"
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jest prawidłowo ustalona i zapewnia porównywalność przychodów ze sprzedaży z kosztami
poniesionymi pzez jednostkę w toku obrobwym.

5.1.3. Koszt wytworżenia pfuduKów na własne pot]Żeby jednogtki stanowi

i został wykazany w celu ustalenia prawidłowego wyniku finansowego

obrotowy.

5.{.4. Przychody ze gprŻedaży produktów, towarów i materiałów wynoszą 4 271 422,30 zl
Powyższe pŻychody ustalone Żostą to uwzględnieniu prawidłowego momenfu powstania

plzychodu iŻ uwzględnieniem cen zatwierdzonych plzez Radę NadzorcŻą w 2011 roku odnośnie

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z gruntem oraz miejsc garażowych-

5.2. Koszty działalności operacyinej za rok obrotowy 45 850 154'08 żl
KosŹy te ustalone zostały w sposÓb współmiemy do pżychodów' Ż ulrzględnieniem

nadżędnych zasad rachunkowości' w tym zasady memoriału' co biąły Żbadał popżez
sprawdzenie kosztów z wybranych miesięcy 201'| r- | stycznia 2012 r. w sensie ich związku

z brlansem na 31.12.2011r.

1316112,32 0,3

zułcl. mt .l.ł&v l .n.rgll 15 517 a91,69 33,9

ś 33! 659'a'l 2,r,5

1964109,12 to,3

1221ż9a'57 4,2

Ubepl@nl..poLc.n. a ann. aw:.dr . 795,$9,3/t 1,7

Pozo .b łoqŹy ó.lż.|o''ć 6 0 5/15.63 13.1

w.ńoóć .pr'.d.nych tonów l mL.Lłóv' 1271422,34 9,!

tih:W,iik , llto.o

Wykres kształowania slę przychodów Że spżedaży z kosztami działahości

279 92o,'l1 zł
netto jednostka za rok

"Kancelańa Bie8łego Rewidenta Krystyna Krzysztofi k-Pogoda"
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EP.Źychodyże Śpn.d:ży
dżlal.horc. 0p.r.oylń.l

aPnyciody Ż.3Pr.daż'

E]PżYchod!..3pndl.y
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&
:.
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:

l, -.l I I

5.3.Pozostałe pdychody oper.cy.ine 1 240 957'80 żł

obejmują występujące powtaŻalnie prŻychody, związanje pośrednio z podstawową działalnością

jednostki.

PozGt r. prżl.hody olodc'Jn.

ł.r E zĘci. nlefin.ń.oyych !łly'ó* l'ł*'ch 7s 61Ą'71

lnŃ prłctody op.r.cyJn. ':li'l .lyn64l6,q!

9Źychody Ż tytufu Ekla'n 6 287,09

Żml asą!óny.n rosńów posĘpotani. 99 94!/4

rc iąani€ odPbił akfualiająą.h 105 224,27

pozBtaL łŃwy min. z Wód' odszkodff.ń' 7t 668,85

pr:ychody z lyldv Efatluo9anis kcaów t64 430,0s

pŹycbody Ż dzie.źawy loronu 3174tĄ

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów tMałych stanowi nadwyżkę pr2ychodÓw ze spŻedaży

środkÓw tMałych w kwocie 765 095,23 uł nad wańością poniesionych kosztów spŻedanych

Środków trwąch w kwocie 6 450,52 zł' W 2011 roku Żostały sprzedane nasĘpujące środki

trwałe spÓłczielni: budynek po sta.ej kotłovi/ni idwa budynki po starych hydrofomiach oraz dzialki

gruntowe pod zabudowę rnieszkalną pży ul. spółdzielczej 9' dŻiałkigfuntow€ pod sprzedanymi

garażami' stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie 'o"o"1 oor\,

il*i)t'1uT l\l
JG;cehria Biegłego Rewidenta Krystyna Krzy9,tofik-Po8oda" _ _ U
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poŻostąch pżychodów operacyjnych, z uwzględńieniem ustawowĘo zakazu ich

kompensowania wynikającego 2 ań.7 ust 3 uor.

5.4. Pozostałe koszty dzlałalności operacyinej czynią kwotę 968 125'98 zł

Po@r.Ł r*iy op.ńc'|fia

arEta e ztych nlofn.rcoły.lt .łg*ów t'wLych

AłtEliŹcj. wl.load.rłqór nbnn.n.o{ych

lńn rdzty oPE.yino

odpi..łt/.llzujrc'..Ltności'łlplv. aa6 62ą6!

kcżiy po.Ępow|ńL .!.l,o!.t 9o (d@ho<l'_ n.l.ć) 76197,10

ło.zty ogóln.qo z'żadu !@ Gua '165370,7a

ponhalon. ż.lletl łomoml@o 7692!.05

lGŻty lokrli nlea.ledlotrych' pBgFm p.oc6y 9! (too,oo

łGzly poa 6zM do ret łluw.ni. !5/a a3O,O5

28r,02

Powyższe kwoty Żostały żeczowo należycie i memońał]wo udokumentowane, jako koszty

poŚrednio związane z podstawową działalnością jednostki.

5.5.Przychody finansowe zamykaią się kwoĘ
i obejmują wiarygodńe kożyŚci uŻyskane przez jednostkę Ż operacji

odsetki od lokat iod należności.

5.6. Koazty finansowe

obejmują następujące operacje fi nansowe'

750 159'3{ zł
finansowych roku 2011, t. j.

'l14 82g,4o Żł
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W kosztach ]inansowych ujęto:

a) zapłacone odsetki od Żobowiąań w kwocie 280'07 zł'

b) rozliczenie kosŻtów ogÓlnego zaąądu, pżypadające proporcjonalnie w stosunku do udziafu
w ogólnych pżychodach spółdzielni w odniesieniu tego udŻiafu do pżychodów finansowych
w kwocie 114 549'33 zł.

5.7. wynik zdarzeń nadzwyczainych
Nie wysĘpił w 2011 r

5.8. Wynik linansowy b.utto

Powyższe dane dotyczące prŻychodów i kosaów pozwalają na ustalenie figurującego
w rachunku zysków istratwyniku brutto z działalnościw kwocie 1 o79 355'62 zł.

6. PRzEKszTAŁcENlE wYNlKu BRuTTo w PoosTAwĘ oPooATKoWANlA PooATKlElu
DOCHODOWYM ZA ROK OBROTOWY.

W rachunku zyskÓw i strat jednostka wykaŻata zysk netto za rok 2o11 w wysokości 952 729'62 Żł
iw tej samej wiarygodnej kwocie figuruje ona -w pasywach bilansu.

W zakresie rozlicŻeń podatkowych biegły potwierdza Żgodność pŻekształcenia wyniku brutto
w wynik netto ze sporządzonymi plzez jednostkę 

'oodatkowymi informacjami i objaśnieniami.'
wymaganymi pe ez ustawę o rachunkowości - zał. Nr 1 do uor, pkt 2'5' zaĘcznika'
Powyższe roŻliczenie, Że względu na wyr}Ąvkową metodę badania' nie ma charakteru audytu
podatkowego.

7. Badanie pozostałych części sk}adowych spłiwozdania finansowego.

7.{.Rachunek prŻeplt&ów pieniężnych za rok obrotowy.

Rachunek przepływów pieniężnych spolządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości
w sposób wiarygodny' powiązany z bilansem irachunkiem zysków i strat wykazuje:

Lp zmianę (+ _)

środków pieniężnych netto Ż &iałalności operac'jnej w wysokości -345 m9,70

B, środków pieniężnyó netlo z działalnoścj inwestycyjnej w wysokoścj +664 A62,77

środków pieniężnyań netto Ż cżiatalności fnanso ej w wysokośoi 62 805,6t

D. środków pioniężnych netto, ra'em (A"+t-B.+/4.) +256 147,16

Przepływy pjeniężne w skali 2 lat (201'' - 2010) wskaŻują na

31'12.201 1 r. o łącŻną kwolę 256 147'46 zł.

zwiększenie ich stanu na dŻień
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Żynldo \a sńldziekia liłeszkanb\ła z siedzibą w Ż'laftlowie - Rapoń Ż badania spra@zlJa ja fin g@qo za 2011 .'

7.2.zostawienie zmian w kapitale własnym w roku obfotowym.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycie kształtujące zmnaejszenie kapitału własnego

o 3 835 731'36 zł, zgodnie z bilensem o.az księgami rachunkowymi.

7.3. lnfołmacja dodatkowa.

lnformacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraŻ dodatkowe
informacje i objaśnienia. lnfomacja dodatkowa zawiera niezbędny zak.es danych licŻbowych

isłownych' W infomacji dodatkowej omówione są rósmież składniki majątku stanowiące

zabezpieczenie kredytów i połczek zaciągniętych przez spółdzielnię' zawarta jest także
informacja o przekszta]ceniu wyniku finansowego brutto jednostki w podstawę opoda&owania
podatkiem dochodowym. W dodatkowych informacjach ujętc ównież poŻostałe sprawy Żgodnie

z ań' 48 i zał. nr 1 do uor'

7.4.sprawozdanie zarządu z działalnoścl |ednośtki.
sprawozdanie z dŻiałalnościza rok obrotowy spełnia wymogi okreŚlone w ań' 49 ust' 2 ustawy
zdnia 29 września 1994r. o aachunkowoŚci, a informacje iliczbowe dane w nim zawańe są
zgodne Ż danymize zbadanego sprawozdania finansowego.

7.5. Naruszenie p.zepisów pruwa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok

obrotowy - nie ujawniono naruszenia prŻeŻ jednostkę obowiązujących pżepisów prawa

wpływających na sprawozdanie finańsowe.

7.6.Zda.zania po dacie bilansu.

Biegły stwierdza, że między dnaem bilansowym 31.12.2011 r', a datą Żakończenia badania nje

wysą'ily istotne zdarzenia gospodarcze' mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe

izysk bilansowy' przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone pżeŻ zaŻi
w dniu 30.03.2012 r.

8. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawańe jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odĘbny
dokument' wymagany pżeŻ ustawę o rachunkowości.

Niniejszy rapoat zawie? 34 strony kolejno numerowane i opatrzone podpisem biegĘo
rewidenta

W
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I

lntegrahą częŚć rgpońu stanowią zaĘcznikl:

1' Wprowadzenie do splźlwozdania finansowego Ża 2o1 1 rok obrotowy'
2' Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r'

3' Rachunek Żysków istratza okres od 01'o1'2011l' do 31.'l2'2o11 l'
4. Zestawienie zmian w kapitale wtasnym za 201 1 rok ob.otowy.
5' Rachunek plzepł]flrólv pieniężnych Ża 2o11 rok obrotowy'
6' Dodatkowe informacje j objaśnienia Ża 2o11 rok obrotowy'
7 ' sprawoŻda^ie zalządu z dŻiałalności spółdzielni w 2o1 'l roku obrotowym'

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
l]ńansowych

Kahcelarla B'€głego Rewldohia

^ 
rys ly n a Kn ys ż tofi k+oa (ńa

Podmiol uprawnionv
do badania spa ozdań finaniołvó

,. Nr ewjdencyjny 3450

ł+ą,-Ęn" !r.r,l,ll. ?ą:p-! tt) I 'r t

/1l!c Ąłł.ii ii,lc
W imieniu podmiotu

Kancelaria Biegłego R€widentE
Krys tyna Krzysztori k-Pogoda

02'830 Warvawa' Ul' GawolŻ4lok 12
Ie .łax: 02285541_96

NIP:7S9.i04 31 19. REGON 01576s85o

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2012 r
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