OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
I . Dla Wain ego Zgromadzenia Czlonk6w i Rady Nadzorczej
Mi~dzyzakladowej
Sp61dzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oswi~cimiu ul. Balandy 1
II. Przeprowadzilismy badania sprawozdania finansowego za 2009 rok Mi~dzyzakladowej
Spoldzielni Mieszkaniowej :Budowlanka: 32-600 Oswit(cim ul.Balandy 1 obejmujqcego:

2.

Bilans sporzqdzony na dziell 31.12.2009 rok , ktory po stronie aktywow i pasywow
zamyka si~ sumq: 67 738 805,80 zl.

3. Rachunek zyskow i strat za okres od 01.0 1.2009r. do 31.12.2009 rok wykazujqcy zysk
netto w wysokosci : 659739,11 zl, ana dzialalnosci statutowej zamyka sit( nadwyzkq
kosztow nad przychodami w wysokosci: 314328,79 zl .
4. Zestawienie zmian w funduszu wlasnym za rok od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujqce zmniejszenie funduszu wlasnego 0 kwot~: 7986 469,70zl.

5. Rachunek przeplywow pieni~znych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujqzwi~kszenie stanu srodkow pieni~znych 0 kwot~: 92 135,78 zl.

Za sporzqdzenie tego sprawozdania odpowiada Zarzqd Spoldzielni.
Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenia opinii 0 rzetelnosci, prawidlowosci i jasnosci
tego sprawozdania oraz prawidlowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawt( jego
sporzqdzenia.

1. przepisy rozdzialu 7 ustawy z dnia 29.09.1994r. 0 rachunkowosci (Dz.U. z 2009r. ill 152
poz.1223 z poin. zm.)
2. wiedzy i doswiadczenia wynikajqcego z norm wykonania bieglego zawodu rewidenta ,
wydanych przez Krajowq Izb~ Bieglych Rewidentow w okresie ich obowiqzywania.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki sposob, aby
uzyskac racjonalnqpewnosc, pozwalajqcqna wyrazenie opinii 0 sprawozdaniu .
W szczegolnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez
jednostk~ zasad ( polityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunkow , sprawdzenie- w
przewazajqcej mierze w sposob wyrywkowy - dowodow i zapisow ksit(gowych , z ktorych
wynikaj'11iczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym jak i calosciowq ocen~
sprawozdania finansowego.

IV. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujqce dane 1iczbowe i objasnienia
slowne:
a)przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne d1a oceny sytuacji majettkowej i finansowej
badanej jednostki na dzien 31.12.2009 r., jak tez wyniku finansowego za rok obrotowy od
01.01.2009 do 31.12.2009,
b)sporzqdzone zostalo we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okres1onymi w powolanej
wyzej ustawie zasadami (politykq) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych
ksiqg rachunkowych, •
c)jest zgodne z wplywajetcymi
postanowieniami statutu j ednostki.

na tresc

sprawozdania

finansowego

przeplsaml

prawa

V. Sprawozdanie z dzialalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy 0
rachunkowosci, a zawarte w nim informacje pochodzqce ze zbadanego sprawozdania, Setz nim
zgodne.
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