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na okoliczność rozliczenia opłat
eksploatacyj nych przez Spółdziel nię
w okresie objętym pozwem

sporządzona na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego
dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
ll Wydział Cywilny
z dnia2t listopada 20L9 r,

przez biegłego rewidenta
mgr Jana Felskiego
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Zakres iwykonawca.

t. opinia sporządzona jest na podstawie postanowienia sądu Rejonowego
dla Warszawy Mokotowa ll Wydział Cywiny z dnia 2! listopada 2O!9 r.
p-ko Zofii Maciejewskiej - Sarata o zapłatę.

2. Opinię sporządził
Mgr Jan Felski, biegły z zakresu księgowości
zam. Stawki 3a lok. 32 00-193 Warszawa,

ll. Ustalenia wstępne.

t, Opinia sporządzona jest na podstawie dokumentów zgromadzonych w
aktach sprawy oraz sporządzonego wydruku Karta kontowa indeks
0163003.

2, Opinię sporządzono z uwzględnieniem norm wykonywania zawodu
biegłego rewidenta przy wykonywaniu innych zleceń.

3. opinia dotyczy rozliczenia opłat eksploatacyjnych za okres od 15 maja
roku 2016 do dnia 25 października 2016 roku za lokalzajmowany przez
pozwanych położony w Warszawie przy ul Lanciego 9 B na podstawie
do-
kumentacji dotyczącej tego lokalu udostępnionej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową Przy Metrze.

!l|. Ustalenia podstawowe.

1. W kwocie 1-,373,32 zł księgowanej 15.05.2016 r. jako obciążenie za
czynsz wykazano opłaty w wysokości 193,08 zl które po korekcie zo-
stały wystornowane pod datą 30.06.2016 r.

2. Następne obciążenie wynosi 349,03 zl za c.w.
3. W kwocie t.373.32 zł księgowanej 15.06.2016 r. jako obciążenie za

czynsz wykazano kwoty dotyczące zaliczki na dostawę ciepła, media
i gminy w wysokości razem 680.16 zł.

4. W kwocie L.347,07 zł księgowan ej t5.07.L2OL6 r. jako obciążenie za
czynsz wykazano opłaty dotyczące analogicznych tytułów jak wyżej
na kwotę w wysokości razem 647,9L zl.

5. W kwocie t,34t,07 zł księgowanej 15.08.2016 r. jako obciążenie za
czynsz wykazano kwoty dotyczące analogicznych tytułówjak wyżej
na kwotę w wysokości razem 647,9! zl.

6, Pod datą 31.08.2016 r. wykazane jest obciążenie za
- c.w. w wysokości kwoty 262,72 zł oraz
- zimną wodę L72,05 zł,

7. W kwocie !.341,,07 zł księgowanej 15.09.2016 r. jako obciążenie za
czynsz wykazano kwoty dotyczące analogicznych tytułów jak porzed-
nie miesiące 647,9Lzł,

7. W kwocie L.34L,07 zł księgowanej 15.10.2016 r. jako obciążenie za
czynsz wykazano kwoty dotyczące analogicznych tytułówjak poprzed-
nie miesiące 647,9! zl.

.Ą
]2t;-ę

ta]



lV. Rozliczenie wykazanych obciążeń.

ad 1. Kwota należności nie występuje.
ad 2. Obciążenie dotyczy roz|iczenia kosztów podgrzania wody za 2015 rok

- koszt pogrzania 1m3 wody 23,90 zl
- roczne zużycie cieplej wody 67,00m3
- miesięczne zaliczki !,252,27 zł
- rzeczywisty koszt 1.601,30 zł
- wynik rozliczenia 349,03 zł należność,

ad.3. obciążenie kwotą 680,16 zł dotyczy:
- podgrzanie wody 88,24 zł
- centralne ogrzewanie 181,50 zł
- za|iczka na wodę L26,t7 zl
- dzierżawa ciepłomierza 8,00 zł
- za gospodarowanie odpadami 60,00 zł
- podatek od nieruchomości 23,L7 zl
- dzierżawa terenu ]"93,08 zł

ad 4. obciążenie kwotą 6Ą7,9L zł dotyczy:
- podgrzanie wody IO0,40 zl
- centralne ogrzewanie L37,09 zł
- zaliczka na wodę !26,L7 zl
- dzierżawa ciepłomierza 8,00 zł
- za gospodarowanie odpadami 60,0O z1

- podatek od nieruchomości 23,L7 zl
- dzierżawa terenu 193,08 zł

ad 5. Obciążenie kwotą 647,9! zł dotyczy:
analogicznie jak w pkt 4,

ad 6. Obciążenie kwotą 436,77 zł dotyczy:
- zużycia wody wg liczn. 87m3xll,47 997,89 zł
- zaliczka 825,84 zl
- wynik rozliczenia t72,05 zł niedopłata
- podgrzanie wody 46m3x22,06 !,QL4,76 zl
- zaliczka 750,04 zl
- wynik rozliczenia 264,72 zl niedopłata

ad 7. Obciążenie kwotą 647,9t zł dotyczy:
analogicznie jak w pkt 4

ad 8, obciążenie kwotą 647,9t zł dotyczy:
analogicznie jak w pkt 4.

V. Wnioski.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzam, że opłaty eksploatacyjne
dotyczące lokalu przy ul. Lanciego 9 B w okresie od 15 r, do
do 25 października 2016 r. wynoszą łączną kwotę 4 zl.
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