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opitria ni€zależnego biegłego rewid€nta
dla walnego Zgromadzenia' Rady Nadzolcz€j spóIdzielni Mieszkaniow€j im. J. l.
KraŚz€wskiego w sopocie za okr€s obrotorły od 1 stycznia 2016 r. do 3l grudnia 20lń r.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego splawozdania finarrsowego Społdzielni Mieszkaniowej im. J. I.

Kraszewskiego w Sopocie za okes od 1 styczria 2016 r. do 3 ] grudnia 2016 r., na l'1óre składa się:

(a) wprowadzenie do sprawozdania fmansowego,

(b) bi]ans spolŻądzony na dzień 31 grudnia 2016 r-, który po stonię aktywów i pasywów wykazuje

sumę 16.374.442,01 zł,
(c) mchunek zysków i strat Za okes obrotowy od 1 stycznia 2016 r' do 31 gudnia 20]ó r'

wykazujący zysk netto w kwocie 207'875,99 zł,

(d) dodatkowe informacje i objaśnienia'

Zarząd spółdzielni jest odpowiedzialny za plawidłowość ksiąg rachunkowych, spolządzenie

i żet€]ną pręzentację tego sprawozdania finansowego oraz spoźądzenie sprawozdania z działalnośc;

zgodnie z ustawą z dnia 29 wnęśI\ja1994 r' o rachurrkowości (Dz. U' z 2016 r. poz' ] 047) (,,ustawa

o rachunkowości"), wydan}mi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi

obowiPującymi przepisami plawa' Zarząd Spółdzielni jest lównież odpowiedzialny za kontrolę

wewnętrzną, kórą uznaje za niezbędną aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne

od nieprawidłowości powstałych wskutek ceio]łych działalt lub błędów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Spółdzielni omz członkowie Rady Nadzorczej lub innego

orgalu nadzorującego jednostki są zobowiąŻani do zapewnięnia, aby splawozdanie finansowe oraz

sprawozdanie z działalności spełniĄ wymagania przewidziane w ustawie o rachunko\\ osc i.

Nasłm zadaniem było w}rżenie opinii o t'm, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno,

pŹedstawia s}tuację majątkową i finansową' jak też w}&ik finansowy Spółdzie]ni z8odnie Z mającymi

zastosowanie pŹepisami usta\ły o lachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) mchunkowości'

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

(a) rozdziafu 7 ustawy o Tachunkowości,
(b) kajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę BiegĘch R€widentów

w Polsce,
(c) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tj' Dz' U. z Ż0L3 r' poz'

1222 zpóźn. zmianami)'

Regulacje te nakładają na nas obowiązęk postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania

i przeprowadzenia badania w taki sposób' aby uzyskać racjonalną pewność, że splawozdanie
finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych

niepmwidłowości.

Badanie polega na pŹeprowadŻeniu prccedur mających na celu uŻyskanie dowodów badania
dotyczących hvot i infomacji ujawnionych w sprawozdaniu finalsowym' Wybór procedur badania

zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka łystąpienia istomych nieprawidłowości
w spra\łoŻdaniu finansow),m na skutek celowych działań lub błędów' Przeprcwadzając ocenę tetso

ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrmą z.wi:4zaną ze spolządzeniem oraŻ rzetelną l/
plezentacją spmwozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do oko]icaości procedur l
badania, nie zaś w celu wyrżenia opinii na lemat skDtecmości działania kontroti """n*o-"j / ,, ,

1/( lt "tI'
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wjednostce. Badanie obejmuje lównież ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowośoi,

zasadności szacuŃów dokonanych pfzez Zavąd Spółdzielni oraz ocenę ogólnej prezentacji

sprawozdania fi nansowego,

Wyrażamy przekonanie, że uz}skan€ przęz nas dowody badania stanowią w}starczającą

i odpotłiednia podsk\|e do tn}rienia prle/ nas opinli'

Nasza opinia z badania spmwozdania finansowego nie obejmuje sp(awozdania z działa]ności.

Jednakże naszym obowiązkiem było. w zwią^u z przeprowadzonym badaniem sprawozdania

finansowego' zapoznanie się z treśoią sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje $ nim

zawańe uwŻględniają postanowienia art.49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne

z informacjami zawatymi w załączonym sprawozdaniu finaasowym' Nasz1'm obowiązkiem było

także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej

podczas badania sprawoŻdania finansowego st'lvieldziliśmy w splawozdaniu z działalności jstotne

aieksŹałcenia'

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:

a) przekazuje rzetelny i jasny oblaz s}tuacji majątkowej i finansowej badanej spółdzielni na dzień

31 gudnia 2016 I., jak tęź jęj w}Ąlik finansowy za rok obloto1łJ od 1 stycmia 20]ó r. do 31

grudnia 2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie pŹępisani ustawy o rachunkowości i
prlyjerymi la.adami lpoliD kąl rachunkollosci.

b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo p.owaduonych ksiąg lachonkoĘrych, oraz

c) jest zgodne co do fomy i treści z obowiązując1'rni SpółdzieJnię pŹepisami prawa i
postanowieniami statut* spółdŻielni'

Zgodnie z łrynogami usta\łT o rachunkowości, stwierdzamy' że informacje Żawańe w spmwozdaniu

z dŻiała]ności uwzg]ędniają postanowienia ań. 49 ustawy o nchuŃowości i s4 zgodne z informacjami

zawartymi w załączonym spmwozdaniu finansowym' Ponadto' w świetle wiedzy o spółdzielni i jęj

otoczeniu uzyskanej podczas badania spmwozdania finansowego' oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy
istotnych znieksŹałceń w sprawozdarriu z działalności'
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