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KRS nr 0000214678 XII Wydzial KrajowegoRejestru SCl-dowegoSqd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie *Kapital zakladowy wynosi 70.000,00 zl * <:iV-""",

ullvax _.

uzytkowaniu Spoldzielni,

prawnyeh oraz sprzetuOcena zakup6w wartosci niematerialnyeh

komputerowego oraz jego likwidaeji,

Oeena obrotu nieruchomosciamiw zakresie gruntow, bedacych w wieczystyrn

Oeena sprawozdaii finansowych za okres 2005 - 2011 oraz za okres od 01.01

do 30.06.2012 r.,

Weryfikaeja sprawozdan frnansowyeh za rok 2011 oraz do dnia 30.06.2012 r.

(ujeto w pkt. 1poniewaz integralnie laczy sie z tematem 1),

Oeena wykorzystania i rozliczenia rezerw eelowych w latach 2005 - 2010 ze

szczegolnym uwzglednieniem inwestycji Migdalowa 3,

Oeena wykorzystania kaueji gwarancyjnyeh ze szczegolnym uwzglednieniem

inwestycji Belgradzka,

Oeena przeplywu srodkowz funduszu remontowego w okresie od roku 2005-

31.08.2012 r.,

Weryfikaej a sprawozdaniafmansowego za rok 2010 (ujeto w pkt. 1),

Weryfikaeja sprawozdaniafinansowego zarok 2011 (ujeto w pkt.l),

Oeena prawidlowosci naliczen ezynszowych i zgodnosci z ustawa 0

spoldzielniach mieszkaniowyeh,

punktu 10.

punktu 9.

punkt6

punkt7

punkt8

punkt5

punkt4

punkt3

punkt 2

dotyczacenastepuj acych punktow harrnonogramu:

punkt 1

W wykonaniu postanowien umowy ill 92/2012 z dnia 17.10.2012 r., zgodnie ze

Zarzad

Speldzielni Mieszkanicwej PRZY METRZE

ul, Lanciego 12

02-792Warszawa

Warszawa, dnia 14.12.2012r.
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Biegly rewident nr 4540

,.. r:

Z powazaniem,

punkt 12.

Ocena slusznosci wydatkowania srodkow uzyskanych ze sprzedazy ze

szczeg61nym uwzglednieniem srodkow pochodzacych ze sprzedazy

nieruchomosciipraw uzytkowaniawieczystego,

Badanie zasadnosci wydatkowania srodkow zwiazanych z obsluga prawna

Sp6ldzielni (obslugawlasna+ kancelarie zewnetrzne).

punktu 11.
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4. Rejestracja sadowa, podatkowa istatystyczna:

4.1. Rejestracja sadowa:

Sp6tdzielnia posiada wpis do rejestru przedsieblorcow pod numerem KRS0000033334 dokonany

przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydziat Gospodarczy KRS,data dokonania wpisu

Ustawe z dnia 14.06.2007 roku 0 zmianie ustawy 0 sp6tdzielniach mieszkaniowych (Oz.U. nr 125

. z 2007 r. poz. 873 ze zmianami - art. 9 ust. 1), naktadajaca na wszystkie spoldzlelnle obowiazek

dokonania zmian statut6w wterminie do dnia 30.11.2007 roku i zgtoszenietych zmian do KRSnie

p6iniej niz do dnia 30.12.2007 r. (zmianystatutu nie zostalv zgioszone do KRS);

Dzlalalnosc prowadzona jest w oparciu 0:

Statut Sp6tdzielni z dnia 28.06.1999 r. Ostatnia zmiana statutu Sp6tdzielni dokonana zostala dnia

20.06.2009 r. i zostaia wpisana do KRS;

Ustawe z dnia 16.09.1982 r. PrawoSp6tdzielcze(Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz, 1848 zezm.);

Ustawe z dnia 15.12.2000 r. 0 spotdzielniachmieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116

ze zm.);

3. Podstawa prowadzenia dzialalnoscl:

Spoldzlelnla Mieszkaniowa PRZYMETRZEpowstata w wyniku podzlaiu Sp6tdzielni Budownictwa

Mieszkaniowego NATOLlN,na mocy Uchwaty nr 2/93 Zebrania Przedstawicieli SBM NATOLINz dnia

15.06.1993 r.

2. Forma prawna:

Sp6fdzielnia Mieszkaniowa

A. Daneldentvflkujace[ednostke:

1. Nazwa isledzlba [ednostki:

Sp6tdzielnia Mieszkaniowa PRZY METRZE (nazywana dalej: IISp6tdzielnic() z siedzibq przy

ul. F.M. Lanciego 121ok.1,02-797 Warszawa.

Oplnla

blegtege rewidenta Marianny Wojtowicz

dotyczaca dzlaialnoscl Spotdzielnl Mieszkaniowej IPRZYMETRZE

opracowana zgodnle I zawarta umowa or 90/2012 1'. Z dnla 11.10.2012 r,
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Zarzad

Zebranie Grup Czfonkowskich (ZPC)

IN roku 20~1.~astqpity zmiany w skfadzie Rady Nadzorczej oraz Zarzadu. Sklad rady Nadzorczej oraz

Zarzqdu zostat wpisany do KRSw dniu 19.10.2012 r.

Zarzad Sp6tdzielni reprezentujq:

Wtodzimierz Bronistaw Cieslak - czlonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego petnienia

funkcji czlonka Zarzadu na okres 6 rnieslecv, w paidzierniku 2012 r. nastapila zmiana

spowodowana zlozona rezvgnacja i funkcje czlonka Zarzadu objai Roman Karneriski:

6. Organy Spotdzlelnf

Organami Spoidzlelnl sa:

Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli - ZP)

Rada Nadzorcza

5. Przedrnlot dzlalalnosci:

Przedmiot dziatalnosd Spoidzielnl okreslonv zostal w Statucie oraz w dziale 3 rubryka 1 odpisu z

rejestru przedsiebiorcow.

41.10.Z Realizacja projektow budowlanych zwiqzanych ze wznoszeniem budynk6w,

68.1O.Z Kupno i sprzedaz nieruchomosci na wfasny rachunek,

68.20.Z Wynajem i zarzqdzanie nleruchornosciaml wtasnymi lub dzieriawionymi,

68.32.Z Zarzqdzanie nleruchomosciaml wykonywane na zlecenie,

81.10.Z Dzialalnosc pomocnicza zwlazana z utrzymaniem porzadku W budynkach.

W roku 2011 i 2012 Sp6tdzielnia prowadzita dziatalnosc polegajaca na administrowaniu

nleruchornosclarnl nalezacvml do firmy ARCHESp. z 0.0.

Warszawie.

03.08.2001 r. Wczesniejsza rejestracja - Rejestr Sp6tdzielni wpis pod numerem 3185 dokonany Sad

Rejonowy dla m. st. Warszawy sad Gospodarczy XVI Wydziat Gospodarczy Rejestrowy). Biegtemu

przedstawiono odpis z rejestru przedsieblorcow z dnia 19.10.2012 r..

4.2. Rejestracja podatkowa:

Sp6fdzielnia posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 9510026546 nadany w dniu 15.04.1994 r.

przez Urzqd Skarbowy w Warszawie.

4.3. Rejestracja statvstvczna.

Spoldzlelnla posiada REGON 010485521 nadany w dniu 05.02.2009 r. przez Urzad Statystyczny w
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Zarzad odpowiedzialny jest za kornpletnosci rzetelnosc i prawidlowosc sprawozdari finansowych,

stosowanie odpowiednich zasad rachunkowosci.wewnetrzna, jak rowniez wyb6r

Dostepnosc danvch ioswladczenla Kierownika jednostki:

Podczas wykonywania ustugi wystq_pHy trudnosci w uzyskaniu kompletu dokument6w, co

spowodowato, ie wystq_pity ograniczenia zakresu badania. Sp6tdzielnia udostepniaia wvjasnienla i

informacje w mlare uzyskiwania i odnajdowania dokument6w , poniewai brak jest prawidfowej ich

archiwizacji. Odpowiedzialnosc za udzielone informacje i przedstawione dokumenty co do ich

prawdziwosci iwiarvgodnosci spoczywajq na Zarzadzie Spoldzielnl, rola biegtego byt~ analiza danych i

wydanie opinii w oparciu 0 zgromadzony catoksztalt materiat6w.

Odpowiedzialnosc za przedstawione sprawozdanie finansowe sporzqdzone za poszczeg61ne okresy

sprawozdawcze oraz ujawnione w nim informacje spoczywa na Zarzadzie Spotdzlelnl.

Odpowiedzialnosc ta obejmuje prowadzenie stosownej ewidencji kslegowe] oraz __~Qntrole;

8.

Firma ULiVEX-EXPERT Sp. z o. 0 oraz biegty rewident - Marianna Wojtowicz, potwierdzajq, ze sq_

uprawnieni do badania sprawozdan finansowych oraz ze speinlaja warunki okreslone wart. 56

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. a bleglvch rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnionych do

badania sprawozdari finansowych oraz 0 nadzorze publicznym do wyraienia bezstronnej opinii a

sprawozdaniu finansowym.

I

1. Dane identvflkujace podrnlot uprawnlonv oraz blegtego rewidenta przeprowadzajqcego w [ego

lmlenlu przeglad sprawozdanla flnansowego:

Niniejsza opinia zostala przeprowadzona na podstawie umowy nr 92/2012 z dnia 17.10.2012 r.

zawartej pornledzv Spoldzielnia Mieszkaniowq_ PRZY METRZE, a flrma audvtorska

ULiVEX-EXPERT Sp. z 0.0., wpisanq na prowadzonq przez KRBR llste podmiot6w uprawnionych do

badania sprawozdari finansowych pod nr 531.

W imieniu podmiotu uprawnionego usluga zostaia . przeprowadzona pod nadzorem biegtego

rewidenta Marianny Wojtowicz nr ewidencyjny 4540, w siedzibie Sp6tdzielni oraz w siedzibie Spotkl

w dniach od 20.10.2012 roku do 12.12.2012 roku.

Mafgorzata Teresa Sikora Antkowiak - czlonek rady nadzorcze] delegowany do peinienia funkcji

czlonka Zarzadu na okres 6 mlesiecv:

Grzegorz Janas - cztonek Rady Nadzorczej delegowany do petnienia funkcji Czlonka Zarzadu na

okres 5 mlesiecv,

I

I

I
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I
I
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Ustuga powvzsza zostala wykonana stosownie do postanowleri:

ustawy 0 rachunkowoscl z dnia 29 wrzesnia 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami);

krajowyeh standardow rewizji finansowej wydanyeh przez KRBRw Polsce;

ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Sp6tdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.);

11) Oeena siusznoscl wydatkowania srodkow uzyskanyeh ze sprzedazv ze szczeg61nym

uwzglednienlem srodkow poehodzqeyeh ze sprzedazv nleruchornoscl i praw uzvtkowanla

wieezystego.

12} Badanie zasadnosci wydatkowania srodkow zwiqzanyeh z obsiuga prawnq Sp6tdzielni (obstuga

wtasna + kaneelarie zewnetrzne).

PRZYMETRZE.

6) Weryfikaeja sprawozdania finansowego za rok 2010.

7} Weryfikaeja sprawozdania finansowego za rok 2011.

S} Oeena prawidiowosci nallczeri czynszowyeh i zgodnoscl z ustawa 0 sp6tdzielniaeh

mieszkaniowych,

9) Oeena zakup6w wartoscl niematerialnyeh i prawnych oraz sprzetu komputerowego oraz jego

likwidaeja.

10} Oeena obrotu nieruchomosclarni w zakresie grunt6w, bedacvch w wieezystym uzvtkowanlu SM

07.08.2012 r.

I
I
j

9. Przedmlot uslugl:

Zgodnle z zawarta umowa przedmiotem niniejszej ustugi jest wydanie oplnil dotvczace] ponizszvch

zagadnleri:

1) Ocena sprawozdari finansowych oraz raehunk6w zysk6w i strat za lata 2005- 2010 wraz z

przeptywami finansowymi.

2) Weryfikacja sprawozdari finansowyeh za rok 2011 oraz do dnia 07.08.2012 r.

3} Oeena wykorzystania i rozliezenia utworzonyeh rezerw eelowych w latach 2005 - 2010, ze

szczeg61nym uwzglednienlem inwestycji Migdatowa 3.

4) Oeena wykorzystania kaucji gwaraneyjnyeh ze szczeg61nym uwzglednleniern inwestyeja

Belgradzka.

5) Oeena przeptywu srodkow finansowyeh z funduszu rem6ntowego w okresie ad 2005 r. do

ujawnieniu wszelkieh zobowiazan warunkowych oraz poinformowaniu 0 istotnych zdarzen iach, ktore

nastqpilv po dacie sporzadzenia sprawozdania za dany okres sprawozdawczy.
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(J.~.
art. 4a naklada na kierownika jednostki oraz czlonkow rady nadzorczej wspolne] 'odpowtedziatnoscr

za sporzqdzenie i publikowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzlatalnosci jednostki

zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie 0 rachunkowoscl. Kierownikiem jednostki jest

zgodnie z zapisem art. 3 ust.l p, 6 ustawy 0 rachunkowoSci czlonek Zarzqdu lub inny organ

zarzadzajacv, a jezeli orga n jest wieloosobowy - cztonkowie tego organu, z wytqczeniem

petnomocnik6w ustanowionych przez [ednostke. Kierownik jednostki zgodnie z zapisem art. 5 ustawy

ponosi odpowiedzlalnosc za wykonywanie obowiqzk6w w zakresie rachunkowosci okreslonvch

ustawa,

Oeena sprawozdari finansowych Spotdzielni Mieszkaniowej IIPrzy Metrze" za lata 2005 - 2010

Spotdzlelnie mieszkaniowe - zgodnie z zapisem art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy 0 rachunkowosci jako

[ednostkl ·organizacyjne posiadajqce osobowosc prawnq - zobowiqzane Sq do prowadzenia kslag

rachunkowych i sporzqdzania sprawozdari finansowych zgodnie z zasadami okreslonvrni w ustawie

o rachunkowoscl, z uwzglednteniem specyfiki ich dzlalalnoscl wynikajqcej z ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. 0 spotdzlelnlach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Znowelizowana ustawa 0 rachunkowoscl wprowadzita nowq definicje "czionka organu jednostki"

(art. 3 ust. 1 pkt. Sa) oraz zrniane definicji "kierownika jednostki" (art. 3 ust. 1 pkt. 6) wprowadzajac

do przepis6w ustawy 0 rachunkowosci nowa grup~ osob odpowiedzialnych za sporzqdzanie

sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzlatalnosci jednostki.

Osobami odpowiedzialnymi sa kierownik jednostki (zarzad] oraz cztonkowie rady nadzorczej. Zmiana

1.

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2010 r.;

Weryfikacja sprawozdania finansowego za 2011 r.:

• pkt, 6 harrnonogramu

• pkt. 7 harrnonogramu

07.08.2012. r.:

• pkt, 2 harrnonogramu

Oeena sprawozdari flnansowvch oraz rachunkow zyskow i strat za

lata 2005 - 2010 wraz z przeptywami flnansowvml:

Weryfikacja sprawozdari finansowyeh za rok 2011 oraz do dnla

• pkt, 1 harrnonogramu

Analiza nastepujacvch pozycji harmonograrnu objetvch umowa, tvm:B.

ustawy z dnia 14.06.2.007 roku 0 zmianie ustawy 0 spoidzielniach mieszkaniowych (Oz. U. nr 125

z 2007 r. poz. 873 ze zmianami);

innych obowiqzujqcych przepisow prawa.

ze zm.);

ustawy z dnia 15.12.2000 r. 0 sp6tdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116

I
1
I
I
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Obowiqzek ten dotyczy juz sprawozdari finansowych za 2008 r.

W zwiqzku z powvzszvrn eztonkowie rad nadzorczych wsp61nie z zarzadern odpowiadajq nle tylko za

same sporzqdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzlaialnoscl spoldzlelni ale rownlez

za to czy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dztatalnosci spelnlaja wymagania

przewidziane w ustawie 0 rachunkowoscl, Nalezv przy tym zwroclc uwage, ze w zwiazku z art. 88a

§ 1 ustawy Prawo spoldzlelcze rada nadzorcza podejmuje uchwale w zakresie badania pod wzgledern

rzetelnosci i prawidlowosci sprawozdania finansowego niezaleznle ezy byto one poddane badaniu

przez biegtego rewidenta.

W nowelizacji ustawy 0 rachunkowosci definicje i zasady, w tym w szczegolnosci definicj~ inwestycji,

czlonka organu jednostki r kierownika jednostki, srodki trwate i wartosci niematerialne i prawne oraz

zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w, zasady r inwentaryzacji. W zwiqzku z nowelizacjq ustawy

a rachunkowosci kazda sp6tdzielnia zobowiqzana byta dostosowac te zmiany wynikajqce z przepis6w

ustawy 0 rachunkowosci oraz zmiany ustawy Prawo Spotdzielcze w polityce rachunkowosci. Poczqtek

roku to jedyny mozliwv czas na wprowadzenie nowych zasad w polityce rachunkowosci oraz na

dokonanie weryfikaeji posiadanych sktadnik6w aktyw6w pod wzgledern nowych okreslen.

Czas by nowi czfonkowie Rady Nadzorcze] sp6tdzielni wprowadzili uchwata, mozliwosc dokonania

rowniez rady nadzorczej.czfonk6wnaad powiedzialnosc kamadotych czasowq

W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie zostata wskazana osoba

odpowiedzialna , odpowledzialnosc ponosza wszyscy czlonkowle tego organu. Art. 4a stanowl, ze

kierownik jednostki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorujqcego [ednostke sa

zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziatalnosci spetnlaly .

wymagania okreslone w ustawie a rachunkowoscl, Zgodnie z art. 4a ust. 2 kierownik jednostki oraz

cztonkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorujq'cego odpowladaja solidarnie za szkode

wyrzadzona dziataniem lub zanlechaniern stanowiqcym naruszenie obowiqzk6w wynikajqcego z ust 1.

Sankcja za takie naruszenie przepis6w zawarta jest wart. 77 ustawy 0 rachunkowoscl kazdv kto

wbrew przepisom ustawy 0 rachunkowosci nie sporzadza sprawozdania finansowego, sporzadza go

niezgodnie z przepisami ustawy lub dopuszcza do zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych

danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoscl do lat 2, albo obu tym karom fqcznie.

Ponadto stosownie do art. 79 ustawy 0 rachunkowosci osoba, ktora wbrew przepi~om ustawy nie

poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegfego rewidenta, podlega grzywnie albo karze

ograniczenia wolnoscl. Nie poddanie badaniu sprawozdania finansowego powoduje naruszenie

przepis6w ustawy 0 rachunkowoscl, a w konsekwencji wedtug nowej regulacji art. 4a ustawy

odpowiedzialnosc kama rowniez czionkow rad nadzorczych. Wprowadzona zmiana rozszerza
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zawlerajacego wykaz program6w, procedur lub funkcji, w zaleznosci od struktury

oprogramowania, wraz z opisem algorvtrnow i parametr6w oraz programowych

zasad ochrony danvch, w tym w szczegolnoscl metod zabezpieczenia dostepu do

opisu systemu informatycznego,rachunkowych przy uzvclu komputera

Z przepis6w ustawv a rachunkowosci wynika, ze zgodnie z art. 10 ustawy a rachunkowoscl jednostka

powinna posiadac przvjete przez niq zasady (politvke rachunkowoscl), kt6ra winna zawlerac dane

wymienione wart. 10 ust. 1 pkt. 1 do 4.

1. Jednostka powinna posladac dokumentacje opisujaca w [ezvku polskim przvjete przez niq

zasady (polltvke) rachunkowosci, aw szczegolnosci dotyczqce:

1) okreslenia roku obrotowego i wchodzqcychw jego sklad okresow sprawozdawczych,

2) metod wyceny aktyw6w i pasyw6woraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w

jakim ustawapozostawiajedriostce prawo wyboru,

3) sposobu prowadzenia ksiqgrachunkowych, w tym co najmniej:

a) zaktadowego planu kont, ustalajacego wykaz kont kslegi gt6wnej, przvjete

zasady klasyfikacji zdarzeri, zasady prowadzenia kont ksiag pomocniczych

oraz ich powiqzania z kontami kslegi gt6wnej,

b) wykazu kslag rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiag rachunkowych przy

uzvciu komputera wykazuzbior6w danych tworzqcych ksiegi rachunkowe na

komputerowych nosnikach danych z okresleniem ich struktury, wzajemnych

powlazan oraz ich funkcji w organizacji caloscl ksiag rachunkowych i w

procesachprzetwarzaniadanych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu kslag

2. Rachunkowosc isprawozdawezosc Spoldzlelnl.

Kslegl rachunkowe Sp6tdzielni prowadzone Sq w oparciu a przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r.

(Oz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 tekst jednolity ze zm.) oraz przepisy ustawy prawo spotdzielcze z

dnia 16.09.1982 roku.

kontroli przez nlezalezna firme audvtorska, kt6ra pozwoli na elimlnacje uchvbieri i rozpoczecle

prowadzenia prawidtowej (zgodnej z ustawa) i przejrzystej dla rnieszkaricow rachunkowoscl, gdzie

pozycje finansowe w sprawozdaniu finansowym beda czytelne i wvtlumaczalne zarowno przez

. przvszlego biegtego rewidenta, radii nadzorcza, zarzad icztonk6w Spoldzlelnl,

Sprawozdanie finansowe udostepniane organom Spoldzlelni, jednostkom zewnetrznvrn, Cztonkom

Spoldzlelnl, Inwestorom, aby spelnlato ana swoja funkcje musi byeprzedewszystkim wiarygodne.
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Postanowieniem Uchwafy nr 187 Zarzadu Spotdzielnl z dnia 08.10.2002 r. wprowadzono do

stosowania przvjete zasady(politvke lrachunkowoscl.

Przvjete zasady (polttvkajrachunkowoscl wymagajq uzupelnienia, nie spefniajq wvmogow \J
ustawowych. Brak charakterystyki systemu przetwarzania danych ,systemu ochrony danych i ich

zbior6w zgodnie z wymogami rozdziatu 8 ustawy 0 rachunkowosci. Brak metody wyceny aktyw6w i

pasvwow (mi~dzy innymi zasad wyceny kosztu wytworzenia inwestycji), ustalania wyniku

finansowego zgodnie z wymogami rozdzialu 4 ustawy 0 rachunkowosci oraz przepisami prawa

sp6tdzielczego. Zgodnie z art.8 ustawy 0 rachunkowosci okreslajqc zasady (polltvke ) rachunkowosci

nalezv zapewnic wvodrebnienie w rachunkowoscl wszystkich istotnych zdarzeri do oceny sytuacji

rnajatkowe] i finansowej oraz wyniku Sp6tdzielni, przy zachowaniu ostroznoscl 0 kt6rej mowa wart.7

ustawy.

W zwiazku ze zrnlana ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych od 01.01.2007 roku

nalezalo ujqCw polityce rachunkowosci zasady ewidencji przychod6w i koszt6w dzlaialncsci ktore]

doch6d jest zwolniony oraz dzlalalnosci oraz od kt6rej doch6d podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt, 44 dodanym przez art. 1 pkt. 18 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

(Dz. U. z 2006 r. Nr 217, paz. 1589) zmieniajqcej z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawe z dnia 15 lutego

1992 r. 0 podatku dochodowym ad os6b prawnych "dochody sp6tdzielni mieszkaniowych, wsp6lnot

mieszkaniowych, towarzystw budownictwa spotecznego oraz samorzqdowych jednostek

organizacyjnych prowadzqcych dzialalnosc w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z

gospodarki zasobami mieszkaniowymi w czesci przeznaczonejna cele zwiazane z utrzyma niem tych

zasob6w, z wvlaczenlem dochcdow uzyskanych z innej dzialalnosci gospodarczej niz gospodarka

danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto okreslenie wersji oprogramowania i

daty rozpoczecia jego eksploatacji,

4) systemu siuzacego ochronie danych i ich zbiorow, w tym dowod6w kslegowvch, ksiag

rachunkowych i innych dokument6w stanowiqcych podstawe dokonanych w nich

zapisow.

2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentacje, 0 ktore] mowa w

ust.1.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmujqc zasade (polltvke)

rachunkowoscl, jednostka maze stosowac krajowe standardy rachunkowoscl wydane przez

uprawniony w mysl ustawy Komitet Standardow Rachunkowoscl. W przypadku braku

odpowiedniego standardu krajowego moze stosowac Miedzvnarodowe Standardy

Rachunkowoscl.



livex- ex
UlIVEX - EXPERTSp.Z0.0. ul, Chtodna 20 lok, 65, 00-891Warszawa
Tel.: 22 654 60 63, Tel.jfaks: 226201238, e-mail: ulivex@interia.pl

NIP: 527 000 1029 REGON:010034356KRS:0000329723 wpis KRBRnr 531

3. Dokonano ocenv prawldtowoscl kslag rachunkowvch w zakreslewiClZqcymsle z przedrnlotern oplnll

za okres 2005-2011. Za wymienione okresv udostepnlono sprawozdanla flnansowe, raportv

blegtego z przeprowadzonego badanla oraz oplnle blegtego rewidenta zestawlenla obrot6w i said

kant ksleglgt6wnej oraz kslagpornocnlczvch oraz dokurnentacje ir6dfowq.

Dokonano analizy i oceny podstawowych danych sprawozdari finansowych wz6r - bilans oraz

rachunek zysk6w i strat orazdane informacji dodatkowej, SprawozdaniaZarzadu oraz ich zgodnosc w

powiazaniu z ksiegami rachunkowymi.

Dokonano przegladu dowod6w ir6dtowych wiqzqcych sle z przedmiotem opinii, przy czym brak jest

czesci dokurnentow moiliwych do uzyskania, zapoznano si~ ze sposobem ewidencji ksiegowe] co

postuzvlo do oceny prawldlowoscl ujecia w ksiegach rachunkowych dowod6w ir6dfowych oraz

sposobu prezentacji danychw sprawozdaniach finansowych.

W podsumowaniu zostalv wyliczone podstawowe wskainiki finansowo- ekonomiczne na podstawie

danych sprawozdan finansbwych na podstawie kt6rych biegli dokonali oceny sytuacji finansowej.

Poprzez zestawienie danych sprawozdawczych sprawozdari finansowych oraz wskainik6w finansowo

zasobami mieszkaniowymi" Sq zwolnione od podatku w ramach zwolnlen przedmiotowych.

Zwolnieniem nie zostaty zatem objete dochody uzyskiwanez innej niz zasobarni mieszkaniowymi

dzlalalnoscl gospodarczej. W przypadku strat zwiqzanych z taka dziaialnoscia pokrywanych

dotychczas z dochod6w z innej dzlalalnoscl gospodarczejniz gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

podlegajqcych obecnie opodatkowaniu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0

spotdzlelniach mieszkaniowych celem spoldzlelni mieszkaniowej jest zaspokajanle potrzeb

mieszkaniowych i innych potrzeb czlonkow oraz ich rodzin przez dostarczanie czlonkorn

samodzielnych lokall mieszkalnych lub dom6w jednorodzinnych, a takze lokali 0 innym

przeznaczeniu.Zgodnie z ust. 6 tego artvkulu "Sp6tdzielniamoze prowadzic rowniez irma dzlalainosc

gospodarcza na zasadach okreslonvch w odrebnvch przepisach i w statucie, jeze!i dzlalalnosc ta

zwlazana jest bezposrednio z realizacja celu, 0 kt6rym mowa w ust. 1/. Naleiy zaznaczvc, ze

Sp6fdzielnia Mieszkaniowa, obok realizacji celu gtownego wvrazonego wart. 1ust. 1ustawy, moze

takze prowadzic uboczna dzialalnosc obliczona na osiagniecie zysku, kt6ra jest jednak dopuszczalna w

sclsle okreslonvch rozmiarach. Prowadzenie takiej dziatalnosclnie moze skutkowac ani rezygnacjq z

zaspokajania w spos6b bezposredni potrzeb mieszkaniowych czlonkow, ani nad niq przewazac

zar6wno gdy chodzi 0 wielkosc obrotu, jak i okres jej trwania. Brak nowych uregulowari w przvjete]

polityce rachunkowosci. Dokumentacja powinna bye aktuallzowana, poniewaz przepisy kilkakrotnie

ulegty zmianie.
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- _nadwyika przychod6w nad kosztami wynosi

- strata netto

516.702.876,34 zt

125.505,38 zt

2.524.664,73 zt

- suma bilansowa

556.745.191

pasyw6wsprawozdanie finansowe za rok 2004, wykazujqce po stronie aktvwow

kwote

Sprawozdanie finansowe za rok 2005 wykazuje:

Podstawe otwarcia ksiag rachunkowych na dzieri 01.01.2005 roku stanowHo zatwierdzone

Sprawozdanie to zostalo zatwierdzone Uchwatq ZP Nr 3/2006 z dnia 10.06.2006 r. i zlozone do KRSw

dniu 27.06.2006 roku.

- strata ze sprzedaiy

- nadwyika przychod6w nad kosztami wynosi

516.702.876,34 zt

125.505,38 zt

2.524.664,73 zt

- suma bilansowa

3.1. Sprawozdanle finansowe SM za rok 2005:

Sprawozdanie finansowe za rok 2005 bvlo badane przez uprawniony podmiot Krajowy Zwiqzek

Rewizyjny Spoldzlelni Mieszkaniowych. Z upowainienia podmiotu badanle zostalo przeprowadzone

przez biegtego rewidenta - Terese Chwojnicka, numer wpisu na list~ 5554.

Z danych sprawozdania finansowego wynikajq nastepujace wielkoscl:

Rewident6w pod numerem 5554. Biegty wydat za kazdv rok obrotowy opinle bez zastrzezeri oraz

stwierdzit w opinii, ze zbadane sprawozdania przedstawiajq rzetelnie i jasno svtuacje majqtkowej i V

finansowq Sp6fdzielni oraz wynik finansowy .Sprawozdania te zostaty zatwierdzone stosownymi

Uchwatami , zlozone zostalv w Urzedzie Skarbowym oraz Sadzie Rejestrowym. Sprawozdanie

finansowe Spoidzielni za rok 2011 zostalo badane przez biegtego rewidenta Krystyn~ Krzysztofik

numer w rejestrze 10218 w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdari finansowych

wpisanego na liste przez KRBR pod numerem 3436 Auxilium Audyt Spotka Komandytowa Barbara

Szmurto, Jadwiga Faron w Krakowie i uzvskalo oplnie bez zastrzezeri . Sprawozdanie nie zostalo

zatwierdzone stosowna uchwala ZPCSpotdzielni.

....___._---....

ekonomicznych og6!nie stosowanych do oceny zdolnosci finansowej przedsiebiorstw , dokonano

oceny dzialalnosci finansowej i ekonomicznej Sp6tdzielni w wymienionym okresie z uwzglednieniern

realizacji zakresu rzeczowego wybranych zadari inwestycyjnych, sposobu rozliczeri i ujecia

prawidlowoscl tych rozliczeri w ksiegach rachunkowych.

Sprawozdania finansowe Spoldzlelnl badane byty w okresie od roku 2005 do 2010 przez bieglego

rewidenta Paniq Terese Chojnicka - wpis na list~ biegtych prowadzona przez Krajowq Rade Biegtych
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(nota nr 79/2004)

4.371.336,00 ztinwestycji "Centrum Natolin" naliczonedla firmy .Drlmex-Bud"

ujete na koncie rozliczenie mledzyokresowe przychod6w odsetki za nieterminowe wykonanie

16.710.014,40 zf(nota nr 89/2004)

z tytutu kar umownych za odstapienie ad umawy ze sp6tkq "DRIMEX-BUD", kwota

21.081.350,40 ztkwote

Z trescl raportu (str. 20) wynika, ze rnajatek obrotowy w pozycji naleznosci, zwlekszono niestusznie 0

412.862,84 zt

15.748,37 zf

62.000,00 zt

wtym:

Migdatowa I

Migdatowa II

Migdatowa III

490.721,10 zt

W ciezar funduszu remontowego zdaniembiegtegoniestusznie ujeto

kosztv usuniecia usterek

rezerw.

Biegfy w raporcie z badania i wydanej opinii nie ustosunkowal sie do temat6w poruszanych

uprzednio przez biegtych rewident6w badajacvchsprawozdania za rok 2003 i 2004 pornlmo, ze lstniat

taki obowiazek. Zarzad rownlez nie zajqt stanowiska w poruszanych sprawach przez bieglych,

wykazanych jako nleprawidtowoscl.

Biegli zwr6cili uwage juz w roku 2003 na:

- nieuzgodnione sa!danaleznosci i zobowlazari z firrna DRIMEXS.A.;

brak windykacji naleznosci z tytutu wktad6w mieszkaniowych, kt6re na dzieri 31.12.2003 r.

wynosHy10.909.799,26 z! i sukcesywniewzrastajq

- brak utworzenia ustawowych_rezerwna prowadzone postepowania przeciwko Spotdzieln].

W opinii biegfego za rok 2004 biegtyzwracauwage na:

- brak egzekwowania naleznvch wktad6w;

ujemne skutki finansowe zwiqzane z przejeclern kredytu bankowego wraz z odsetkami,

wykorzystanego przez DRIMEXSA, zabezpieczonegosp6tdzielczym wlasnosclowvm prawem do

lokali uiytkowych;

- udzielone zabezpieczeniana majqtku Sp6fdzielni;

duza llczbe postepowari sqdowych (w 128 sprawach), na kt6re nie utworzono ustawowych
~
I
I
'1

I "
I
I

Sprawozdanie finansowe zostafo zatwierdzone Uchwala ZP Nr 3/2006 z dnia 10.06.2006 r. i zostalo

zlozone w KRS w dniu 27.06.2006 r. oraz ogloszone w Monitorze Sp6tdzie!czymN nr 79 w dniu

29.11.2006 roku.
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Miato to bezposredni wptyw na wynik finansowy roku 2005. Ujeto powyzszy fakt jako wykaz

zobowiazari nr 14 informacji dodatkowej.

12.713.692,14 z!

11.170.084,75 zt

kwoty naleznosci glowne]

odsetki

W roku 2005 w sprawozdaniu finansowym nie zostala utworzona rezerwa na koszty w zwiqzku

z wyrokiem Sadu Okregowego z dnia 30.12.2005 roku zasadzajacego zaplate dla firmy

NADBUD Sp. z o. 0 w wysokoscl:

295.258,74 ztusterek

usuwaniaNieprawidfowo zmniejszono fundusz remontowy 0 koszty zastepcze

inne

7.668.473,77 zt

4.375.603,94 zt

109.617,35 z!

171.313,96 zt

Migdafowa I

Migdafowa III

12.325.009,02 zf

Fundusz wkladow budowlanych

ewidencja syntetyczna niezgodna z analitvka.

Biegty zwraca uwage na brak windykacji naleznvch wkfad6w ad finansujqcych.

Nalezne rile wniesione wktady mieszkaniowe na dzieri 31.12.2004 r. wynoszq

wtym:

Centrum Natolin

14.406,40 zf

382.734.819,21 zt

kwota

Odpisanie tych naleznoscl jako niesciagalne nastapllo dopiero w roku 2011.

Fundusz wktad6w mleszkaniowych wykazuje niezgodnosc analityki z svntetvka (str. 38 raportu),

897.835,85 z!

6.229.696,83 z!- naleznosc od SZBDJIIStokrotka" w kwocie

w stosunku do kt6rej toczy sie postepowanie upadiosciowe,

- naleznosc ad firmy PHU "FOS-POL"

postepowanie ukfadowe.

Spoldzielnia odstaplia ad utworzenia odplsow aktualizujqcych naleznoscl (str.· 33 raportu).

W tresci noty nr 79 z dnia 16.08.2004 roku zawarto, ze powyisza kwota zostanie skompensowana W

wyniku wzajernnych rozllczeri. Kwaty naleznosci byty wqtpliwe figurowaty jako naleznoscl ktore nigdy

nie byfy przez DRIMEX SA zaplacone.

W sprawozdaniu za rok 2004 figurowafy w ewidencji jako naleznosci prawidfowe:

28.320.849,99 ztrazem
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5.061.549,25 zt

936.793,04 ztzadanie M-2

wtym:

zadanie M-1

5.998.342,29 zt

10.176.924,82 ztNaleine wpfaty na poczet kapitatu na dzieri 31.12.2006 r. wynosza

z tego:

Centrum Natolin kwota

z powodu przekroczenia koszt6w utworzonej w roku 2003 rezerwy na zadanie Centrum Natolin

rozliczonej w roku 2006 jako koszty niestanowiqce koszt6w uzyskania. W zwlazku ze sporzadzenlern

sprawozdania finansowego, za dany rok, Sp6tdzielnia obowiqzana byfa dokonac inwentaryzacji

skfadnik6w aktyw6w zgodnie z przepisami art. 26 ustawy a rachunkowoscl mledzv innymi w

odniesieniu do stanu naleznosci w drodze potwierdzenia said.

Stan naleznoscl z kontrahentami takimi jak DRIMEX, SZPJ Stokrotka, W roku 2006 nie byt

zinwentaryzowany, w dalszym clagu naleznosci figurowaty w bHansie jako prawidtowe.

Powainym problemem Spotdzlelnl, majqcym wptyw na svtuacje platnicza, podobnie jak w roku 2005,

stanowity nalezne lecz nie wniesione wptaty na poczet lokali: Centrum Natolin, Migdatowa I,

Migdatowa III.

193.094,00 zt

4.790.657,67 zt

4.977.503,43 zt

W roku 2006 Sp6tdzielnia wykazata wynik ze sprzedazv strate, w wvsokosci

natomiast strata z dzlaialnosci gospodarczej wynosi

W roku 2006 odpisana zostata w pozostate koszty operacyjne kwota

Monitorze Spoldzlelczvm N nr 82 z dnia 31.10.2007 r.

Biegty rewident podobnie jak w roku 2005, nie odni6st sili do uwag poprzednik6w, wydat opinie bez

zastrzezeri,

- strata ze sprzedaiy

- nadwyika koszt6w nad przychodami wynosi

Zatwierdzone Uchwaia ZP Nr 3/2007 z dnia 26.05.2007 r.

Sprawozdanie finansowe zostalo zlozone w KRSw dniu 13.06.2007 r. oraz zostato ogioszone w

505.699.434,39 zt

193.094,70 zt

4.790.657,67 z!

- suma bilansowa

3.2. Sprawozdanle flnansowe SM za rok 2006

Sprawozdanie finansowe za 2006 rok by to badane przez uprawniony podmiot Krajowy Zwiazek

Rewizyjny Spotdzlelnl Mieszkaniowych podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych

spoidzielnl numer ewidencyjny 1849,Z upowainienia podmiotu badanie sprawozdania finansowego

przeprowadzir biegty rewident - Teresa Chwojnicka, numer ewidencyjny 5554.

Sprawozdanie finansowe za rok 2006 wykazuje:
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3.3. sprawozdanle finansowe SMza rok 2007

Sprawozdanie finansowe byto badane przez uprawniony podmiot Krajowy Zwiqzek Rewizyjny

Spoldzielnl Mieszkaniowych podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych spoldzlelni

numer ewidencyjny 1849. Z upowainienia podmiotu badanie sprawozdania finansowego

przeprowadzit biegty rewident TeresaChwojnicka numer ewidencyjny 5554.

1.012.804,08 ztNaktady na inwestycje na dzieri 31.12.2006 r. wynoszq

srodki funduszu remontowego zostalv zaangazowane w dzlalalnosc inwestycyjna i pozostala

Spotdzlelni, co jest niezgodnez przepisami ustawy prawo spoldzlelcze.

W roku 2006 prowadzone byfy czvnnoscl dla rozpoczecia inwestycji budynek mieszkalno - garaiowy

Lanciego lOG. Realizacjabudynku byta nlezbedna w celu uzyskania pozwolenia na uzvtkowanie dla

budynku Lanciego 10H. Kontynuowano reallzacje inwestycji Belgradzka w celu zakoriczenia zadania

"Centrum Natolin" - pozwolenie na uiytkowanie KEN36 (M II).

10.530.545,81 zt

2.087.126,97 zt

Wykazany w bilansie fundusz rernontowv wynosi

podczas gdy stan srodkow plenieznvch wynosi

i rezerw.

swladczv to 0 braku srodkow oraz 0 finansowaniu si~ ir6dtami obcymi w postaci zobowiazan

5.815.709,77 zt

26.644.898,66 ztW tym 2006 r. wzrosty znacznie zobowiqzania i rezerwywynoszq

wtym:

zobowiqzania Z tytutu przvjetego kredytu od Drimex-BudSA, w kwocie

Nalezv nadmlenic, ze zgodnie z zawartymi umowami pozyskaniefinansujqcych dla Centrum Natolin

nalezalo do obowiazkow .Drlmex-Bud", natomiast dlaOsledla Migdatowa 1- SM "Przy Metrze", a dla

Osledla Mlgdalowa III-SM .Kabatv Matecznik".

156.513,07 zt

23.515,43 zfMigdatowa III przekazanado uzytkowania 2002 - 2003 r., kwota

Naleznosci pozostale w wyniku ostatniego rozliczenia inwestycji.

Pozostali - stare zasoby,kwota

1.989.674,00 ztkwota

niesprzedane miejsca postojowe w garazu i lokale uiytkowe przy ul, Lanciego 11,

1.189.742,00 ztniesprzedanemiejscapostojowe w garazu przy ul. lanciego 7, kwota

wtym:

814.058,03 zt

3.993.474,03 zfMigdafowa I zakoriczona w :2000 R'.

wtym:

lokale mieszkalne,kwota
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- rachunek zvskow i strat, zamykajqcy sie zysk netto w wvsokosci

nadwvzka koszt6w nad przychodami wynosi

501.657.938,31 zf

73.281,29 z!

1.573.368,55 zt

- suma bilansowa

3.4. Sprawozdanie finansowe SM za-rok 2008

Sprawozdanie finansowe by to badane przez uprawniony podmiot Krajowy Zwiqzek Rewizyjny

Spotdzlelni Mieszkaniowych podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych spoldzlelnl

numer ewidencyjny 1849.Z upowainienia podmiotu badanie sprawozdania finansowego

przeprowadzit biegty rewident Teresa Chwojnicka numer ewidencyjny 5554.

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 wykazuje:

3.500.00,00 zf

1.334.702,16 zf

Mimo wpfaty kwoty

stan srodkow plenleznvcb na dzieri 31.12.2007 r. wynosH

w wyniku przejecia do splatv kredytu DRIMEX S.A W zamian za zwrot lokali usfugowych

usytuowanych w inwestycji CENTRUM NATOLIN. Fakt spfaty kredytu miai znaczacv wpfyw na stan

srodkow plenleznvch i finansowania Spoidzielni.

7.058.261,80 zfSA w kwocie

,;

w dniu 17.06.2008 r. i ogfoszone w Monitorze Spoldzielczvm N nr 53 z dnia 29.09.2008 r.

W roku 2007 zawarta zostala umowa zniesienia wspoluzvtkowanla wieczystego nieruchornoscl oraz

wspotwlasnosct budvnkow stanowiqcych odrebnv od gruntu przedmiot wlasnosci wedfug ustaleri

akty notarialnego Rep. A nr 7027/2007 z dnia 05.07.2007 r., pomiedzv Spoldzlelnla Budownictwa

Mieszkaniowego JJNATOLlNIJ z sledziba w Warszawie oraz Spoldzlelnia Mieszkanlowa JJPrzyMetrze".

ZPC Spoldzlelni NATOLIN zgodnie z Uchwala nr 5 z dnia 21.06.2005 r. wyrazito zgode na zbycie Yz

czescl w prawie wieczystego uzvtkowanla gruntu i w prawie wlasnoscl usytuowanych na nich

budvnkow. ZPCSp6tdzielni Przy Metrze zgodnie z Uchwala nr 13/2006 z dnia 10.06.2006 r. wyrazita

zgode. Na skutek tego nastapllo zmniejszenie aktvwow trwatych w postaci prawa wieczystego

uzvtkowanla 0 pow.5759,OOm2 oraz zmniejszenie wartoscl Yz budynku nieruchomoscl polozone przy

ul, Lanciego 12.Z powyiszego tytufu zostata dokonana wpfata przez spoldzlelnie Natolin na rachunek

bankowy Sp6fdzielni w kwocie 3.500.000,00 zl.

W roku 2007 Spotdzielnia dokonafa sptaty kredytu wraz z odsetkami i kosztami prowizji w Banku BPH

Sprawozdanle finansowe zostalo Zatwierdzone Uchwala ZP Nr 3/2008 oraz zostalo zlozone w KRS

- rachunek zvskow i strat wykazuje strate bilansowa w wvsokoscl

518.742.490,71 zt

25.138.416,26 zt

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 wykazuje:

- sum a bilansowa
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Sprawozdanie zostalo zatwierdzone Uchwatq ZP Nr 3/2010 oraz zlozone w KRSw dniu 12.06.2010 r. i

zostalo ogloszone w Monitorze Sp6tdzielczym B nr 111 w dniu 24.01.2011 roku. uchwala nr 4/2010

ZP z dnia 12.06.2010 r. zysk z dzlalalnoscl gospodarczej w wysokoscl 1.300.206,12 zt przeznaczono na

. dzialalnosc statutowa wed tug Sp6tdzielni tj. na dzialalnosc zasobami mieszkaniowymi.

- rachunek zysk6w i strat wykazany zysk bilansowy netto w wysokoscl

- nadwvzka koszt6w nad przychodami wynosi

490.231.290,92z1

1.300.206,12z1

1.692.945,10zt

- suma bilansowa

3.5. Sprawozdanle finansowe SM za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za 2009· r. byto badane przez uprawniony podmiot Krajowy Zwiazek

Rewizyjny Spoldzlelru Mieszkaniowych podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych

spoldzlelnl numer ewidencyjny 1849.Z upowaznienia podmiotu badanie sprawozdania finansowego

przeprowadzit bieglv rewident Teresa Chwojnicka numer ewidencyjny 5554.

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 wykazuje:

10.672.205,82 zt

3.718.416,26 zt

Fundusz remontowy wykazat kwote

przy stanie srodkow plenleznvch

Niedob6r srodkow funduszu wynosi ca 6 min zt,

na skutek pogorszenia sytuacji platnlcze], Spoldzielnla finansowaia sle zobowiazaniami i rezerwami.

52.557.089,30 ztZobowiazania i rezerwy wzrosty do kwoty

Strata netto za rok 2008 zostala pokryta z funduszu zasobowego Spoidzielni na podstawie stosownej

Uchwaty.

25.138.416,26.zt

26.674.209,00 ztSadu Okregowego w kwocie

co mialo bezposrednl wptyw na wynik finansowy kt6ry stanowi

strata netto w wvsokosci

W roku 2008 ustalone zostafy rezerwy na zobowiazanla wobec Nadbud Sp. z 0.0. z tvtutu wyroku

44.131.538,60 zfKoszty inwestycji wynosity

budynek mieszkaniowo - garazowy Lanciego lOG - realizowany przez inwestora Powierniczego

Inzvnlerla Sp. z 0.0.

Sprawozdanie zostalo zatwierdzone Uchwala ZP Nr 3/2009 oraz zostalo zlozone w KRS w dniu

26.06.2009 r. i ogfoszone w Monitorze Sp6tdzielczym nr 95 z dnia 30.12.2009 r.

W roku 2008 kontynuowana byta dzlaialnosc inwestycyjna:

budynek mieszkaniowo- garazowv Belgradzka 14 - realizowane przez inwestora powierniczego

Drimex- Bud;



livex-ex
ULiVEX - EXPERTSp.z 0.0. uf. Chfodna 20 lok, 65, 00-891 Warszawa
Tel.: 22 6546063, Tel./faks: 22 620 12 38] e-mail: ulivex@interia.pl

NIP:527 0001029 REGON:010034356KRS:0000329723wpis KRBRnr 531

zobowiazari z lnzvnieria, przedstawionoIt Nie zostalo potwierdzone saldo naleznosci

potwierdzenia saldana kwote naleznosci _

Sprawozdanie zostalo zatwierdzone UchwatqZP Nr 6/2011 z dnia 04.06.2011 r., strata netto zostala

pokryta z funduszu zasobowegoSp6tdzielni.

Sprawozdanie finansowe zosta!oziozonew KRSw dniu 13.06.2011 r. i zostalo ogloszone w Monitorze

Sp6tdzielczym N nr 119 poz.84w dniu 31.01.2012 roku.

Analizujac dane sprawozdania finansowego za rok 2010, naleiy stwierdzlc, ze nie zostalv zachowane

obowiazujace przepisy ustawv 0 rachunkowosci przy jego sporzadzenlu, a mianowide:

II Sp6tdzielnia nie dokonala petnej inwentaryzacji sktadnik6w majqtkowych w tvm pozycja

naleznosci i zobowiazari z tytutu dostaw i ustug z firmq DRIMEXoraz INZYNIERIJ\oraz innymi

kontrahentami.

- strata netto

428.122.320,98 zt

4.598.157,60 zt

- suma bilansowa

3.6. Sprawozdanle finansowe SMza rok 2010

Sprawozdanie finansowe za 2010 r. byto badane przez uprawniony podmiot Krajowy Zwiqzek

Rewizyjny Sp6tdzielni Mieszkaniowych podmiot uprawniony do badania sprawozdari finansowych

spoldzielnl numer ewidencyjny 1849.2 upowainienia podmiotu badanie sprawozdania finansowego

przeprowadzit biegty rewident TeresaChwojnicka numer ewidencvjnv 5554.

Sprawozdanie finansowe za rok 2010wykazuje:

2006.

W roku 2009 kontynuowana bytadzialalnosc polegajqcana realizacji inwestycji:

budynek mieszkalnyz ustugamiigaraiami przyul. Belgradzkiej,

budynek mieszkalno- garazowv LanciegolOG.

W roku 2009 w wyniku prowadzonych odwolari do postepowanla z NADBUDspoika l 0.0. zapadt

niekorzystny wyrok Sqdu Apelacyjnegoz pow6dztwa NADBUDspolka z 0.0. Komornik na podstawie

tytutu egzekucyjnego otrzymanego na podstawie postanowienia Sadu rozpoczai egzekucje

na rachunkach bankowych Spoldzielni, co pogorszyto svtuacje finansowa Sp6tdzielni.

Pogorszeniem stanu majqtkowego byto utworzenie rezerwy w clezar wyniku finansowego w

wvsokosci 1.813.379,55 zt z tytutu wniesionego pozwu przez Urzad Miasta w Warszawie przeciwko

Spotdzielni 0 zaplate optaty z tytutu wieczystego uiytkowania. Sprawajest w toku postepowania, nie -,
L

zostalv udostepnione dokumenty w tej sprawie . Z informacji ustnychwynika, ze wyrok jest korzystny

dla Sp6tdzielni. Kwota utworzonej rezerwy zostata ujeta w planowanych stawkach czy_nszuw roku
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kt6ra nie wynika z ewidencji ksiegowe], Zostatyw zestawieniu prezentowane kwoty kt6re nie

figurowaty w zapisachewidencji ksiegowe].

Na skutek braku uzgodnienia wzajemnych zobowiazari i naleznosci z firma DRIMEX wvstepuje

niezgodnosc zapis6w ksiegowvch , co konsekwentnie wplvnelo na rozrachunku z Syndykiem DRIMEX,

wierzvtelnosci zgioszone do Syndyka DRIMEX - Sad odmowit wpisu na IistE; wierzvtelnosci w

postepowanlu upadiosciowvm. Znajdujq siE;wszelkiego rodzaju pisma w kt6rych wykazywane sa

. kwoty rozne, niepotwierdzone przezDRIMEXS.A., a obecnie przezSyndyka.

W roku 2010 zostala zaliczona jako przvchod Spoldzielnl kwota 3.588.043,44_ztz tytufu naliczonych

kar umownych z tytutu opoznienia w realizacji umowy -inwestycji Belgradzka 14 firmie DRIMEX.

Spoldzielnia zallczvla do przvchodow w pozycji pozostate przychody operacyjne, kwote

3.588.043,44 zt zawyzajac tym samym przychody dzialalnoscl. Brak jest dowodu nallczenla kar

umownych w kwocie 3.588.043,14 zt oraz dowodu, ze DRIMEXotrzymat note obclazajaca karami. .

Kwota ta nie zostala niepotwierdzona przez DRIMEX.Jednoczesnie Sp6tdzielnia utworzyta odpis

aktualizujqcy na naleznosci w w/w kwocie, odnoszac wymienionq kwote w koszty operacyjne.

Naleiy nadmlenic, w. przypadku kar umownych przychodem Sq zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy 0

podatku dochodowym od os6b prawnych otrzymane pienladze, wartosci pieniezne. Rachunkowosc

prowadzona w zakresie rozrachunkow z firma Drimex S.A., a potem z lnzvnieria jest trudna do

identyfikacji poprzez dokonywanie wszelkiego rodzaju kompensat - wktady budowlane

kompensowane z wystawionymi fakturami za roboty podstawowe, dodatkowe, poprawkowe, a

nawet kaucjegwarancyjne gdzie obowiqzuje odrebnv sposob rozliczeri.

Zasady kompensaty okresla ustawa kodeks cywilny, dokonywane w ksiegach rachunkowych

kompensaty przez Spoidzlelnle nie spelniaja warunk6w okreslonvch wart. 498 k.c, Spoldzlelnla

ztoiyta pozew 0 zaplate w dniu 10.05.2010 r. przeciwko Drimex, rniedzv innymi naleznosc 0 zaptate

kary umownej, kornpensujac z zobowiazaniami wobec Drimex z tytutu kaucji gwarancyjnych. Data

wniesienia pozwu 13.05.2010 r., upadlosc Drimex nastapiia dnia 14.05.2010 r. - postanowienie Sadu

o ogtoszeniu upadloscl a Sygnaturze akt Gup 43/10. W ksiegach rachunkowych w sprawozdaniu

finansowym sporzqdzonym na dzieri 31.12.2011 rok figuruje na koncie zobowiqzanie wobec Drimex z

tvtulu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych w wvsokosci 2.368.694,45 zt. Wynika .ze kompensaty w

818.951,74 ztzobowlazari na dzieri 30.06.2006 r. w wvsokosci

Nalezv nadrnienic, ze brak jest uzgodnionego salda za catv okres wspolpracv z DRIMEX.Przy

zawarciu porozumienia z firma DRIMEX na dzieri 16.10.2006 r. zostala wskazana kwota

1.358.134,96 zfzobowiqzanie wobec lnzvnierii wykazane w bilansiewynosi
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llscie wierzvtelnosci Drimex w upadiosci nie figurujq wlerzvtelnoscl Sp6tdzielni.

W bilansie Spoldzieln: wykazana jest naleznoscl od Drimex w kwocie 913.634,85 zt, ktora Drimex nie

potwierdzH ani Syndyk Drimex. Roszczenie dochodzone pozwem wynosi 5.165.310,54 zt. po

dokonaniu potracenla z wierzvtelnoscla z tvtulu kaucji gwarancyjnej kwota 2.368.694,45 zt,

roszczenie wynosi 3.836.688,30 zt. Kwota ta nie wynika z zaplsow ewidencji kslegowe] i jest nie

potwierdzona, nie utworzony odpis aktualizujqcy.

Sprawozdanie finansowe Spotdzielnl zostalo sporzqdzone w dniu 31.03.2011 r. Biegty opinle wydat w

dniu 29.04.2011 r. (w opinii prawdopodobnie blad plsarski napisano 29.04.2010 r. winno bye

29.04.2011 r.) Sprawozdanie finansowe zostalo zatwierdzone uchwala nr 5 Zebrania Przedstawicieli

z dnia 4.06.2011 roku. Z powvzszego wynika, ze przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego za rok

2010 znanym byto, ze wlerzvtelrrosci nie istnieja lub Sq wqtpliwe.

Jak wynika z podanych wvze] dowod6w Spoldzlelnla nle zastosowata sie do obowiqzujqcych zasad

wynikajqcych z (art. 54 ust. 1 ustawy 0 rachunkowosci) dokonania korekty sprawozdania finansowego

o zdarzenia, ktore znane sa jednostce po zamknleciu ksiag rachunkowych, ale przed zatwierdzeniem

sprawozdania finansowego (art. 54 ust. 1 ustawy 0 rachunkowosci), Nie dokonata korekty wyniku

finansowego.

Nie zostala zachowana w sprawozdaniu finansowym zasada ostrozne] wyceny art.7 ust.l ustawy 0

rachunkowoscl nie zostaty utworzone rezerwy na znane jednostce ryzyko, grozace straty oraz skutki

Masy Upadioscl Drimex Pana Mirosfawa Karnlriskiego w wvsokoscl 3.588.043,14 z! przy plsmie

I.dz.FI/10770/10 z dnia 22.12.2010 r. (brak dowodu wysfania). Postanowieniem Sadu Okregowego w

Warszawie XVI Wydz. Gospodarczy z dnia 26.07.2010 roku Sygn. akt XVI GC 415/10 Sad umorzyt

postepowanie. Korekty w sprawozdaniu finansowym nie dokonano pomimo postanowienia Sqdu.

Nota ksiegowa winna bye sporzadzona do dnia 10.03.2010 roku tj. data odstqpienia Drimex od

realizacji budowy i wlasclwym adresatem byta spolka Drimex SA a nie Syndyk.

Kolejnym dowodem braku uzgodnionych said naleznosci i zobowlazari jest odmowa Sedzlego

Komisar~a uznania wierzvtelnosci Sp6tdzielni zgfoszonych w post~powaniu upadtosciowvrn Drimex

Sygnatura akt X GUP 43/10. Na zgtoszony sprzeciw Sp6tdzielni Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

Postanowieniem Sygn. akt X GU P 43/10 GUK(s) 178/10 z dnia 02.02.2011 r. Sad oddali sprzeciw. Na "____ -

I

I

I
I

I
I
I
I

I
!

kslegach rachunkowych sa niedokonywane. Trese pozwu jest niezgodna z danymi ewidencji

ksiegowe],

Z dokumentacji zrodlowej wynika, ze kara umowna z powvzszego tytutu zostala naliczona przez

Spoidzielnle dopiero w dniu 20.12.2010 roku nota ksiegowa Sp6tdzielni nr.29 skierowana do Syndyka
. .
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sqdowym lub administracyjnym. W trakcie realizacji inwestycji, kt6re ustawa 0 podatku dochodowym ~,

wytqczyta jako koszty nlestanowlace koszt6w uzyskania wymienione wart. 16 ustawy 0 podatku

dochodowym od osob prawnych. Koszty niestanowiqce koszt6w uzyskania przychodu nie mot:!._'l /

stanowic wartosci poczqtkowej srodka trwatego, kt6ra poprzez amortvzacle bytaby rozliczna w clezar

koszt6w stanowiqcych koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie kwot w clezar inwestycji a nie

pozostatych koszt6w operacyjnych rna bezposredni wptyw na wynik finansowy. Definlcje kosztu

wytworzenia zawiera art. 16 ust. 4 ustawy 0 podatkudochodowvm od os6b prawnych.

Nieprawidfowo zostala utworzona rezerwa na wniesiony pozew Resbud S.A. PKO Sp6tdzielni,

zwiekszajaca w rozliczeniu inwestycji koszty inwestycji Belgradzka 14 dokonana pod data pod data \./

31.12.2010 roku, w kwocie 2.900.000,00 zt, w tym kwota gt6wna 2.250.000,00 zt plus odsetki w

kwocie 650.000,00 zt, Inwestycja zostala przekazana do uzvwanla pod data - Decyzja 0 pozwoleniu

na uzvtkowanie wydana w dniu 27.08.2010 r. Koszty do dnia zakoriczenia inwestycji nie zostalv

poniesione. Do rozliczenia koszt6w inwestycji i przeniesienia na finansujqcych zostal ustalony koszt

wytworzenia inwestycji Belgradzka 14, w kwocie 65.662.062,90 zl. Kwota ta nie obejmuje koszt6w

rzeczvwiscie poniesionych. Brak tytulu do obciazenla inwestycji jako koszty poniesione, koszt

wytworzenia inwestycji Belgradzka 14 0 kwote 5.756.520,00 zt (ekwiwalent za prawo uzvtkowania

wieczyste) ujete w kosztach og61nych wedtug dowodu PK 825 z dnia 30.11.2010 r., kwota ta zostala

przeniesiona na flnansujacvch, Na skutek tego nieprawidtowo dokonano kslegowari zwiqzanych ze

innych zdarzeri do kt6rych nalezv zaliczvc wniesione pow6dztwa przez Syndyka masy upadioscl

Drimex oraz koszty postepowania sadowego,

Kwota wymagalnq stana sle zatrzymane kaucje gwarancyjne dla Drimex w kwocie 2.382.194,45 zl,

figurujqce jake zobowiqzania w bilansie Spoldzielnl, co spowoduje dodatkowe wydatkowanie

srodkow pienieznvch przez Spoldzielnie. W roku 2012 Syndyk Drimex uzyskat nakaz zaplaty od

Sp6fdzielni zwrot zatrzymanych kaucji gwarancyjnych w kwocie ca 1600 tys. zl, ponlewaz Vi! tej

kwocie Sq one wymagalne. Zarzad Sp6tdzielni ztozyt sprzeciw od nakazu zapiatv, kwota jest IN trakcie

postepowanla.

Wyst~pujq nieprawidtowosci w ewidencji koszt6w wytworzenia inwestycji Belgradzka 14 oraz

Lanciego lOG. Zostafy utworzone rezerwy obnizajace koszt wytworzenia srodka trwaiego po

zakoriczenlu realizacji inwestycji. Rezerwa na przewidywane straty winna bye utworzona w clezar

pozostalvch koszt6w operacyjnych, rezerwa na odsetki w ciezar kosztow finansowych. Nie mega

stanowtc koszt6w inwestycji koszty kt6re zostana orzeczone w postepowaniu sadowvm po

zakonczenlu realizacji inwestycji. Nie zwlekszaja wartoscl obiektu kary, grzywny i inne optaty 0

charakterze sanacyjnym, zaplacone w zwlazku z realizowana budowa, orzeczone w postepowanlu
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1.516.000,00 z!* kwota

zostafa rozliczona jako zwrot poniesionyeh kosztow projektanta Wojcieeha Karplnsklego, na

podstawie przedlozonvch dowod6w;

2.000.000,00 ztkosztow, kwota

zostala rozliezona w sposob nastepujacv:

* kwota

(.
tresci zawartych um6w (§. 4 umowy z finansujqcymi inwestycja Lanciego 10 G wprowadzac pojecia ,-

ekwiwalentu za dziaike gruntu, podlegajqcej _zabudowie, poniewai ekwiwalent nie jest elementem

poniesionego kosztu inwestyeji. Kwalifikowanie do koszt6w og61nych inwestycji rownowartoscl

prawa wieezystego uiytkowania gruntu jest sprzeezne z definicjq izasadami funkcjonowania koszt6w

ogolnvch. Przvjete zasady rozliczanla koszt6w og61nych w regulaminie rozliczania inwestyeji §4 pkt.5

Sq nieprawidtowe. Za podstawe rozliczenia koszt6w budowy w spoldzlelniach mieszkaniowych naleiy

przyjqc koszty rzeczywiste poniesione przez Spotdzlelnle. Pozycja bilansowa srodkl trwafe w budowie

ustalona na dzleri 31.12.2010 roku jest nieprawidtowa.

Wystiipujq nleprawidlowosci w ustaleniu i kosztu wytworzenia inwestycji Lanciego 10 G w wysokoscl

16.718.035,00 zt, przvjete] kwoty do rozliczenia z finansujacvml. W trakcie rozliczania inwestycji

stwierdzono nleprawldlowoscl polegajqce na ujeciu kwoty 1.516.000,00 zt jako koszt inwestycji,

mlrno, ze koszt nie zostal poniesiony. W umowie 0 realizacje inwestycji z lnzvnierla przvjeto w § 15

ust. 2 zapls, ze Iniynieria zwrocl Spotdzlelni poniesione przez nia naktady inwestycyjne na

przygotowanie inwestycji oraz koszty poniesione przy realizacji budynku Lanciego lOG.

Sp6fdzielnia wystawifa faktury na kwote 2.000.000,00 zi na lnzvnierie, jako zwrot poniesionych

zwiekszeniern wartoscl prawa wieczystego uzvtkowania (zwlekszajaca .wartosc srodkow trwatych IN

pozycji grunty i skutki aktualizacji zwiEikszyty wartosc prawa wieczystego uzvtkowanla w

korespondencji z funduszern z aktuaIizacji wyceny kwota 3.949.118,26 zt. Niezgodnym jest zaliczanie

do kosztow prowadzenia zadania inwestycyjnego przez Spoldzlelnle mieszkanlowa realizujaca swoje

zadania statutowe w trybie art. 1 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 0 sp6tdzielniach

mieszkaniowych skutk6w przeszaeowania wartosci grunt6w bedacvch wlasnoscla spotdzielnl, bez

wzgledu ezy gruntv te Sqwlasnoscla sp6tdzielni ezy tez sp6tdzielnia posiada je na podstawie umowyo

wieczyste uiytkowanie. Sad Najwyiszy w wyroku z dnla 17 maja 2006 roku I CSK19/06 wypowiedziaf

si~ konstatujac, ze niedopuszczalne jest dowolne rozliezanie przez spoldzielnle koszt6w budowy,

lokalu , w oderwaniu od koszt6w rzeczvwiscle poniesionyeh, Sp6tdzielnia mieszkaniowa nie moze do
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zawvzonvch kwot wvnikajacvch z ostatecznego rozliczenia inwestycji w tym ekwiwalentu za prawo

wieczystego uzvtkowania grunt6w.

Sp6tdzielnia w ksiegach rachunkowych przvjeta zasady kompensat naleznosci z tytufu wktad6w

budowlanych, z zobowiqzaniami z tytutu wykonanych rob6t budowlanych zar6wno z DRIMEX,

211.214,33 Z1

1.735.739,03 ztRazemzawvzenie koszt6w inwestycji wynosi, kwote

minus CZEiSCprzypadajqcaz rozliczeniaoptaty zamedia do wyliczenia zkwoty

na podstawie protokot6w odbioru lokali.

Finansujqcy chcqc uzvskac przeniesienie odrebne] wlasnoscl lokalu zmuszeni zostali cia zaptaty

optata za ustanowienie hipoteki kaucyjnej w dniu 31.01.2010 roku w zwlazku z tytutem

komornika KM 65/09/.

8.524,70 ztkwota

za media (spos6b rozliczenia okreslonv zostat w umowach 0 budowe lokalu jako ryczatt plus

odczyty z Iicznik6w)

211.214,33 ztkwota

zostala rozliczona na podstawie wystawionych faktur .zwrot poniesionych koszt6w", na ktore

brak jest dowod6w ir6dtowych. Zapis na fakturach .zwrot poniesionych koszt6w" jest

nieprawidtowy.

Faktury wystawione przez Spoldzlelnie jako zwrot poniesionych koszt6w ewidencjonowane byty w

latach 2006 - 2008 jako przychody i koszty Sp6tdzielni .W roku 2009 ujeto w ewidencji kslegowe]

kwote 2.000.000,00 zt jako zmniejszenie kosztu inwestycji.(potwierdzit to Lustrator Spotdzielnl w .

Protok61eLustracji za rok 2006 - 2009 str. 64) .

Nastepnie w 2010 roku na podstawie dowodu wewnetrznego PK-214 z dnia 31.03.2010 r.

podpisanym przez Zastepce PrezesaEWEiBartman dokonano przekslegowania w koszty inwestycji.

Rownowartoscia kwoty 1.516.000,00zt obciazono tylko finansujqcych posiadajqcychzawarte umowy

o budowe lokalu mieszkalnegoa wytqczono powierzchnie garazowe przeksztakone na uiytkowe oraz

przvlaczona do lokalu 17 powierzchnie mieszkalnq(nalezacado INZYNIERII).

Zdaniem Sp6tdzielni, kwota 1516 000,00 zt wynika z aktualizacji wartosci 1 m2 prawa wieczystego

uiytkowania grunt6w, kt6rq okreslii urzad Gminy, ustalajac podstawe naliczenia optaty rocznej.

Prawo przyznane byto Sp6tdzielni Decyzjq Urzedu Gminy w roku 1997. Wartosc ta figurowata w

aktywach w pozycji grunty w kwocie 835.800,00 zt, wprowadzone wg stanu na dzleri 01.01.2002 r.

Zwrot naktad6w Spoldzlelnl nastapil z INZYNIERIt\poprzezkompensate,

Zaliczono do kosztu wytworzenia inwestycji koszty poniesione po dacie przvjecla do uzvtkowanla

inwestycji (data 19.03.2009 r.) uzvtkowania nastepujacvch kwot:
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jak i lnzvnlerla co jest niezgodne z przepisami ustawy kodeks cvwilnv, ustawy 0 rachunkowoscl

(art. 7 ust. 1 pkt. 3). Regulaminy obowlazujace w Sp6fdzielni nie zawieraja postanowienia 0

dokonywaniu wptat na wkfady budowlane poprzez kompensaty.

Z przepisow ustawy kodeks cywiiny wynika, ze potracenie wzajemnych wierzvtelnosci, moze bye

czvnnoscia [ednostronna, dopuszczona przepisami art. 498 kc, z drugiej strony rnoze stanowiC

przedmiot porozumienia (umowy) stron, bedacvch wzgledern siebie wierzycielami i dtuinikami .W

tym przypadku zostalo dokonane potracenle ustawowe zdefiniowane wart. 498 § 1 kc, kt6re nie

wymaga dla swojej skutecznosci stosownej umowy, dochodzi do skutku na mocy jednostronnego

oswiadczenla ziozonego przez zainteresowanego potraceniern (art. 499 kc) i przy spelnlenlu

przeslanek z art. 498 § 1 kc. Zgodnie z trescla przepis6w kodeksu cywilnego, aby moe dokonac

potracenla dwoch wierzvtelnoscl rnusza one spelnlac pewne, okreslone prawem przestanki (art. 498

§ 1 kc). Milidzy lnnvrnl warunkiem, jest to, ze obydwie potracane wierzvtelnosci musza bye

jednorodzajowe, tzn. lch przedmiotem sa pieniqdze lub rzeczy tej samej [akosci oznaczone co do

gatunku. Nie mega bye potracane wlerzvtelnosci, z kt6rych jedna jest pieniezna (zaptata okreslone]

kwoty), a druga nlepienlezna, np. dostawa rzeczy lub wykonanie ustugi. W rozliczeniach zastosowano

potracenie ustawowe, a tytufy byty rozne. Wierzvtelnosci podlegajqce potrqceniu powinny bye

wymagalne i zaskarzalne

Stwierdzono ponadto naruszenie przepis6w zasad obrotu kasowego przyjmowanie wktad6w

budowlanych poprzez wptaty do kasy. Naleiy zaznaczvc, ze zgodnie z umowami zawartymi z

finansujqcymi wptaty wktad6w budowlanych powinny bye dokonywane za posrednlctwern banku.

Stwierdzono dokonanie wptat do kasy w dniu 6.02.2009 roku Andrzeja Stepnia w wvsokoscl

208.000,00 zt (KP 149 i 150) oraz w dniu 5.03.2009 roku 81.900,00 zt (KP 254) oraz w dniu 19.03.2009

roku 50.000,00 zt (KP 337), w dniu 20.03.2009 roku kwota 20.000,00 zt (KP 349) oraz w dniu

14.04.2009 r. kwota 47.517,28 zt (KP 423). Szczeg6fowy opis w pkt. 12.

Stwierdzono dokonywanie wyptat z kasy z niezachowaniem obrotu bankowego - wyptaty na rzecz

kancelarii prawniczych praz wptaty jako rozliczenie zaliczek Pana Andrzej Stepnla.

W dniu 21.10.2010 r. zostata zawarta umowa z flrrna LECHBORSp. z 0.0. z sledziba w Warszawie,

ul. Towarowa 30 wraz z aneksami nr 1, 2, 3. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie czesd

zadari SpOtdzielni zwiqzanych z administrowaniem nieruchomosclami. Strony ustalify ze naleznosc z

tytutu wystawionych faktur bedzie pobierana przez Administratora z rachunku powiern iczego po

uprzedniej akceptacji przez Spoldzielnle.

Sp6tdzielnia zobowlazala si~ w niniejszej umowie, do nieodptatnego udostepnlenia:

lokalu na pornleszczenle kasy,
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zatrzymane kaueje gwaraneyjne powinny bye wykazywane jako zobowiqzania kr6tkoterminowe

podczas gdy powinny bye wykazywane jako dtugotermlnowe:

nieprawidtowo wykazywano pozycje w rozliczeniu z budietem, tytuty te obejmujq to do ezego

stosuje sle przepisy ustawy ordynaeja podatkowa - rozliczenie oplat z Urzedern Gminy nie

stanowiq rozliczeri z budietem.

Spoldzlelnia zawarla w miesiliey czerwcu 2011 r. w formie aktu rictarialnego umowe sprzedaiy

nieruchomoscl polozone] w Warszawie przy ul. Lanciego 12 oraz Belgradzkiej 14 na rzeez

ARCHE Sp. z 0.0. (szczeg6fowe om6wienie w pkt. 10), w zwlazku z czym zgodnie z art. 158 kc

nastapilo przeniesienie wlasnoscl . Wlascicielem stala sie ARCHE Sp. z 0.0. Sp6tdzielnia posiadala

zawarte umowy najmu nleruchomosci przy ul. Rosofa, Belgradzkiej oraz Lanciego 12. Pod data

dokonania sprzedaiy powinno bye dokonane przeniesienie zawartych ze Spoldzielnia na ARCHE Sp.

wynik dzlalalnoscl stanowi zysk netto

Nie zostato Zatwierdzone uchwala ZP oraz nie zostato zlozone w KRS.

W sprawozdaniu finansowym nieprawidtowosci wykazujq:

w pozyeji naleznoscl z tytutu dostaw wykazano nieprawidtowo pozycje powyiej 12 miesiecv:

363.549.748,62 zt

17.211.604,69 zt

suma bilansowa

3.7. Sprawozdanie finansowe SM za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za 2010 r. byto badane przez uprawniony podrniot Auxilium Audyt Barbara

Szrnurio, Jadwiga Faron Spolka Komandytowa z siedziba: 31-564 Krak6w, AI. Pokoju 84, wpis na llste

podmiot6w uprawnionyeh w Krajowej Radzie Biegtych Rewident6w pod numerem 3436. W imieniu

podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone przez Krvstvne

Krzysztofik Pogoda - Kluczowy Biegty Rewident numer w rejestrze 10218.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 wykaiuje:

Naleiatoby dokonac oeeny rachunku ekonomicznego ezy umowa zawarta jest optaealna dla

Sp6tdzielni przy tak wysokieh kosztaeh jej realizacji.

1.656.885,16 ztwyniosty

zwiazane z umowa 0 adrninistrowanle, zatrudnionych przez Administratora oraz koszty ochrony,

transportu got6wki i ubezpieczenia przewozu i got6wki w kasie.

Koszty administrowania LECHBOR Sp. z 0.0. za okres ad 01.01.2011 r. do 31.08.2012 r.

wyposaienia lokalu w meble i sprzet komputerowy,

korzystania z programu komputerowego.

Spoldzielnla pokrvwac miata takze koszty wynagrodzer'l pracownik6w wykonujqcych czvnnoscl

I

I
I

I
I
I

I
I
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. 1.908.692,33 ztwynagrodzenia za p6f roku wynoszq

16.126.425,55 ztPrzychody netto wynoszq

i zgodne sa z zapisami na koncie analitvcznvm zespofu 7.

Koszty dzlalalnoscl wykazano zgodnie z ewidencjq ksiegowa, nastapli wzrost koszt6w,

Sprawozdanie finansowe nie jest kompletne, brak jest informacji dodatkowej oraz pozostatych

wzor6w sprawozdania. Brak wyliczenia podatku dochodowego, Bilans nie jest prawidfowy,

poniewaz z notatki Gf6wnego Kslegowego, skierowanej do Zarzadu wynika, ze do ustalenia wyniku

na gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi i wyniku na pozostatej dzialalnosci Spoidzlelnl,

zostat zastosowany podziat koszt6w przvchodow operacyjnych na dzialalnoscl gospodarowania

zasobami mieszkaniowymi i pozostalej dzialalnosci w zakresie koszt6w i przychod6w na podstawie

udzialu procentowego z roku 2010.

Danych rachunku zvskow i strat w pozycji przychody netto ze sprzedazv nie mozna uznac za

prawidlowe, poniewaz zrniana ._stan~ produktow zostala przvjeta na podstawie roku 2010.

333.824.526,62 zf

145.310,75 zt

aktywa bilansu wynoszq

rachunek zysk6w i strat wykazuje zysk netto w wvsokosci

3.8. Sprawozdanle finansowe SM za rok 2012

Przedstawiony zostaf dokument wz6r-bilans oraz rachunek zysk6w i strat sporzqdzony na dzleri

30.06.2012 r. podpisany przez Gt6wnego Ksiegowego (data sporzadzenia 16.08.2012 r.). Z danych

dokumentu wz6r-bilans wynika, ze:

Nalezv dokonac korekty przychod6w i koszt6w oraz korekty podatku VAT.

Razern

177.219,31 +55.060,93122.158,38lanciego 12

52.433,19 -31.097,9983.531,18Belgradzka

Osiagniete przychody W okresie od 01.07 do 31.12.2011 r. wynoszq:

z 0.0. jako wlasciciela, poniewaz wlasclciel ma prawo pobierania pozytkow z nleruchornoscl.

Spoidzielnia wystawiata faktury z tytutu najmu, uzyskiwata przychody ujmujqc w kslegach

rachunkowych jako przychody Sp6fdzielni oraz dokonywafa z Rego tytutu rozliczenia podatku VAT.

Faktury wystawiane byfy w imieniu Sp6tdzielni i na jej rachunek. Nie by to umowy zwartej z ARCHE

Sp, z 0.0.0 zarzadzaniu nieruchomosclq.
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4. Analiza iocena flnansowo- ekonornlczna Sp6tdzielni za lata 2006-2011

Podstawowe wlelkosci dotvczace aktyw6w i pasyw6w, przychod6w i koszt6w oraz wynik finansowy

Sp6tdzielni, a takze wskazniki finansowo ekonomiczne za lata 2006-2011 prezentujq dane zawarte

w zaiacznlkach do opinii.

Analizujqc dane Sp6tdzielni za wymieniony okres 2006-2011 nalezv zauwazvc, ze wartosc majqtku

trwatego Sp6tdzielni ulega systematycznemu zmniejszeniu na skutek rnledzv innymi przeniesienia

odrebne] wlasnoscl lokalu, dokonanego podziatu rnajatku ze Sp6tdzielniq Mleszkaniowa Natolin

oraz sprzedazy nieruchornoscl dla Arche sp6tka z 0.0. tqcznie nastapllo zmniejszenie powierzchni

prawa wieczystego gruntow - 107.114,55 m2 0 wartosci - 51.129.198,91 zt. (szczeg6towy opis w

punkcie 10).

Wzrosta wartosc rnajatku obrotowego 0 kwote 2.446.000,00 zt w tym wzrosl stan naleznosd

3.095.648,13 zt co nie jest korzystnym bo ma bezposredni wptyw na stan srodkow pienieznvch ,

nastapil wzrost zadluzenla, w tym z tytutu dostaw i ustug 0 2.813.093,94 zt co swiadczv 0

zamroieniu srodkow Sp6fdzielni i braku egzekucji.

Stan srodkow pienieznvch sukcesywnie si~ zmniejszyt na przestrzeni wymienionego okresu i na

dzieri 31.12.2011 r.wynosi i38.169,74 zl.

naprawa dach6w 265.214,43 zt

Z powodu braku kompletnych dokument6w, braku rozliczenia koszt6w nie mozna ocenlc

sprawozdania finansowego sporzadzonego na dzieri 30.06.2012 r.

616.764,9B ztrobotv Interwencvjne

w tvm:

Nalezne wplaty z tytutu wkladow wvnosza

Zobowiqzania i rezerwy wynoszq

i wykazujq wzrost.

Wydatki na remonty odniesione na zmniejszenie funduszu remontowego wvnosza 1.094.376,51 zt

9.266.972,27 zt

49.126.879,47 zt

i wynikajq Z zapis6w prawidtowych. Zmniejszenie 0 15.643 tys. zl, co wiaze si~ z wvodrebnleniem

lokali.

3.461.104,10 ztKr6tkoterminowe rozliczenla miedzvokresowe wvnosza

i wykazujq wzrost a ca 400 tys. zt w warunkach por6wnywalnych do roku poprzedniego.

Aktywa trwale ulegly zmniejszeniu 0 kwote 28.918 tys. zl. Brak jest analityki do

kant zespotu - srodkl trwate i brak danych w informacji dodatkowej. Zmniejszenie nastaplto w

wvniku wvodrebnienla prawa wlasnosci lokali. Zmniejszyt sle stan naleznoscl 0 kwote 3.460 tys. zt
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Zysk nastapi! na skutek sprzedazv nleruchornoscl Arche Sp. z 0.0. , uzyskane srodki zostalv

przeznaczone na zaplate wierzvtelnosci Nadbud Sp. z 0.0.

Wraz ze spadkiem aktyw6w ulegty pogorszeniu wskainiki finansowo-ekonomiczne takle [ak:

wskazniki rentownoscl (deflcvtowosc), plvnnoscl i struktury finansowania.

Z danych Iiczbowych za rok 2011 wynika, ze:

rentownosc rnajatku ogolem jest 4i73 %,

rentownosc kapitat6w wtasnych 5,24 %,

rentownosc sprzedazv netto 51,15 %,

125.505,28 z!

4.790.657,67 z!

25.138.416,26 zt

73.281,28 zt

1.300.206,12 zt

4.598.157,60 zt

17.211.604,69 zt

rok 2005 strata w wvsokoscl

rok 2006 strata w wvsokoscl

rok 2007 strata w wvsokoscl

rok 2008 zysk netto w wvsokoscl

rok 2009 zysk netto w wvsokoscl

rok 2010 strata netto w wvsokoscl

rok 2011 zysk netto w wvsokosci

Z danych rachunku zysk6w i strat wynika, ze sukcesywnie zwiekszaja sle koszty dzialalnoscl -

nastaplt znaczny wzrost koszt6w og61nych sp6tdzielni w pozycji wynagrodzenia i pochodne, przy

niewielkim wzroscie przychod6w ze sprzedazv,

Wynik finansowy za poszczeg61ne lata ksztaltowat sifi nastepujaco:

rok 2011 kwota

rok 2010 kwota

26.644.898,66 zt

18.703.678,01 zt

. 24.883.335,19 zt

20.260.772,91 zt

55.450.920,43 zt

30.032.546,94 zt

rok 2006 kwota

rok 2007 kwota

rok 2008 kwota

rok 2009 kwota

L.-
W okresie 2006-2011 nastapil spadek majatku sp6tdzielni 0 142.149,00 tYS>4t. Najwlekszv spadek

wvkazuja rzeczowe aktywa trwate budynki i lokale spadek 0 144.212,00 tys. zt, (:._'

Zmniejszyty sle zrodta finansowania rnajatku, nastapit spadek funduszy wtasnych 0 kwote

150.899 tys. zt w tym: spadek funduszu podstawowego a kwote 112.212 tys. zt funduszu

zapasowego 0 kwote 59.820 tys. zt, zwiekszvlv si~ natomiast zobowlazania i rezerwy 0 kwote 8.750

tys.zt.

Nalezne wptaty na wktady budowlane 11.045 tys zt utrzymujq si~ na pozlornie roku 2006.

Niesptacone zobowiqzania i rezerwy wynoszq:
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5. Podsumowanie iuwagi w zakresie oceny prawldlowoscl sprawozdari finansowych:

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa bilansowego prawidfowo sporzqdzone sprawozdanie

finansowe obejmuje takie etapy jak:

zapewnienie kompletnosci ksiqg rachunkowych oraz ich poprawnoscl (art. 6, 20 ustawy 0

rachunkowosci):

c... •
Otrzymane sprawozdanie wz6r jako bilans wymaga korekty i nie Moz~ stanowic podstawy do

analizy, gdyz nie zostaty oparte na kosztach rzeczywistych w zakresie np. przychod6w i kosztow

gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, nieprawidfowe pozycje nadwyiki kosztow nad

przychodami , brak danych koszt6w niestanowiqcych kosztow uzyskania przychod6w, nie mozna

ustosunkowac sie do prawidtowosci kwot wykazanych we wzorze bilans.

W zalaczeniu zestawienie danych za lata 2006 - 2011, dane bilans, rachunek zvskow i strat w ujeciu

dynamicznym oraz dane z "prowizorium" za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.

wynosi mniej niz 1,0.

Nieprzestrzegana jest tzw. zlota regula finansowania" majatku obrotowego , aktywa obrotowe

winny pokrvc zobowiqzania J natomiast fundusze wlasne Sp6tdzielni powinny pokrvc aktywa trwate.

Fundusze wtasne nie pokrywajq aktyw6w trwatych, a majatek obrotowy nie pokrywa zobowlazari.

Wydtuzyt si~ czas splatv zobowlazan do 90,40 dni, wskaznlk egzekwowania naleznosci wynosi 80,77

dni, wskaznlk jest jednym z element6w ostrzezenia 0 pogarszajqcej si~ sytuacji finansowej

Sp6tdzielni i braku mozliwoscl regulowania zobowiazari Z przeprowadzonej analizv finansowania na

dzleri 31.12.2011 roku wynika, ze niedob6r srodkow obrotowych wynosi ca 35.992 tys. zl,

wyliczenie w zataczeniu.

Z danych zestawienia obrotow i said sporzadzonego na dzleri 30.06.2012 roku wynika, ze nie

nastaplia poprawa w finansowaniu aczkolwiek stan zobowiazari z tvtulu dostaw i ustug ulegt

zmniejszeniu.

rok 2009 wskaznik wynosi 0,67, rok 2010- wskainik wynosi 0,18, rok 2011 wskaznik wynosi

0,47.wskainik biezace] plvnnosci l wynosi 0,57.

Niskie wskainiki plvnnoscl wskazujq , ze Spoidzlelnia ma trudnosci do terminowego regulowania

zobowiazari. W literaturze i ocenie przedsiebiorstw przvjeto, ze zagrozenie wvstepuje gdy wskainik

przestrzeni okresu zmniejszeniu:

Ulegajq sukcesvwnernu pogorszeniu wskainiki plvnnoscl informujace 0 mozliwosci zaspokojenia

wierzycieli.

wskainiki plvnnosci swiadczace 0 moztiwosci splacania zobowiazari SCI. bardzo niskie ulegaja na
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nieujmowanie operacji gospodarczych w okresie, kt6rego dotvcza,

dokonywanie kompensat z niezachowaniem obowiazujacvch zasad, przepis6w ustawy kodeks

cywilny oraz ustawy 0 rachunkowosci,

zarnkniecle kslag rachunkowych na podstawie kt6rego jest sporzadzane sprawozdanie finansowe

wiaze sie nierozerwalnie z ustaleniem rzeczywistego stanu figurujqcych na kontach bi [ansowych

saId, droga inwentaryzacji sktadnik6w aktyw6w i pasyw6w w tym: naleznosci , zobowlazari,

kosztu wytworzenia inwestycji, funduszy.

Dowody kslegowe stanowiace podstawe zapis6w kslegowvch powinny spelnic wymogi art. 21 ustawy

o rachunkowosci, a przede wszystkim powinny bye potwierdzone pod wzgledern merytorycznym.

Z przedstawionych danych wynika, ze powyisze zasady nie byty przestrzegane , co powoduje, ze nie

mozna uznac ich za prawidfowe. ZarzadSpoldzielni miat swladornosc, ze istniaty nleprawidtowosci w

poszczeg61nych okresach sprawozdawczych z raport6w chociazbv z badania biegtych rewident6w.

Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu nie w peinl odpowiada wymogom okreslonvm wart. 49 ust. 1 i 2

ustawy 0 rachunkowosci, Mi~dzy innymi powinno one obejmowac istotne informacje 0 stanie

majqtkowym i sytuacji finansowej, w tym ocene uzyskiwanych efekt6w oraz wskazanie czynnik6w

ryzyka i opis zagrozeri, a w szczegolnoscl lnforrnacje 0 zda rzeniach istotnie wptywajqcych na

dzlatalnosc jednostki, jakie wvstapllv w roku obrotowym, a takze po z~jedzeniu sprawozdania L,

finansowego. Sprawozdania przedktadane Radzie Nadzorczej i czionkorn Spoldzielnl, zawieraty bardzo

og61ne informacje nie w petni obrazujace kondvcje finansowq Spoldzlelni.

Znajduje to potwierdzenie w odniesieniu do nastepujacych zagadnleri:

nieujmowanie w ksiegach rachunkowych rezerw na przyszte zobowiqzania Nadbud Sp. z 0.0., w

okresach kt6rych dotvcza co ma bezposredni wpfyw na wynik finansowy spoldzlelnl,

braku odpis6w aktualizujqcych naleznoscl wqtpliwe, 0 zagrozone] sclagalnoscl, naleznosci

kwestionowane, od dluznikow, od dluznlkriw postawionych w stan likwidacji oraz na wszystkie

naleznosci dochodzone na drodze sadowe], Obowiazek aktualizacji naleznosci wynika z art. 35 b

ustawy 0 rachunkowosci,

sprawdzenie realnoscl danych figurujqcych w kslegach w por6wnaniu do stanu rzeczywistego

poprzez spis z natury, lnwentarvzacje, oraz wervfikacje realnoscl said, wvjasnienle r6inic i ujecie

w ksiegach rachunkowych w okresie, kt6rego dotvcza (art. 26 ustawy 0 rachunkowoscl)

prawidlowa wycena na dzien bilansowy zgodnie z art. 28, 29 ustawy 0 rachunkowoscl i dalsze:

uzupetnienie zapis6w w kslegach 0 zdarzeniach, kt6re znane Sq jednostce po zamknleciu kslag

rachunkowych, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (art. 54 ust. 1ustawy 0

rachunkowoscl).
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ULIVEX-EXPERTSP. Z 0.0.
MariannaWojtowicz 00-891Warszawo,uf. Chfodna 20/65 I'

!~ N__r-7 ~~-9~ ~ ~ w_p_~_na_lli_~_p_od_m_io_t6_w_up_m_w_m_on_Yc_"_PO_d_n_r5_31___ ;1_ Uchwala nr 114/57/95KRBR z dnia 12-06-1995 r. --'

BiegfyRewident: Podmiot uprawniony do badani«
. ,sprawozda,; /inansowych:

nieegzekwowaniead wykonawc6w, kwot z tvtulu usterek i gwarancji a ujmowanie kosztow jako

kosztySpoidzlelni lub odnoszenie w ciezarfunduszu rernontowego,

nieprawkiiowoscia w dzialalnosci Spoldzlelnl jest angaiowanie srodkow Spoidzlelni w dziaialnosci L

inwestycyjnq oraz wydatkowanie srodkow z funduszu remontowego, w sposob niezgodny z jego

przeznaczeniem.Z danych sprawozdania finansowego za rok 2011 wynika, ze zaangaiowanie

srodkow w dzialatnosc inwestycyjnq Sp6tdzielni wvnosl ca 32.992 tys. zt.(wyliczenie w

zalaczeniu].

brak inwentaryzacji spraw prowadzonychW sadzle i peinego ich ujecia w ksiegachrachunkowych,

nlewlasciwe ustalanie stawek za czynsz Iokall mieszkalnych, uiytkowych, pominiecie koszt6w

rzeczvwlscle poniesionychoraz brak w tym zakresieanalizy przyczyn,

brak repertori6w prowadzonych spraw przy wysokich kosztach obstugi prawnej, powoduje

trudnoscl w identyfikacji stanu naleznoscli zobowiazari objetvch postepowanlami,

niezachowane zostaty przy sporzqdzeniu sprawozdari finansowych zasady wyceny z art. 28

ustawy 0 rachunkowoscl w odniesieniu do naleznosci _ w kt6rym to art. 28 pkt. 7 zawarto, ze

"naleznosci wycenia sie w kwocie wymaganej zaptaty z zachowaniem ostroznosci pkt. 8

zobowlazanla wycenia sie i ujmuje w kwocie wymagajqcej zapfaty (wraz z naleznvrnl odsetkami)".

zobowiazari ze znaczacvrnlbrak dokonanej inwentaryzacji skfadnik6w naleznoscl

kontrahentami,
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funduszu remontowego Sp6fdzielni mieszkaniowej w kwocie

(zysk za 2011-17.211.609,69 zt- srodkl pieniezne kwota 138.169,74 zt)

96.885,71 z!

14.864.809,04 zf

14.961.694,75 z!zaangazowania srodkow funduszy specjalnych w kwocie

wtym:

ZFSSw kwocie

Kwota fa moze bye wyzsza lub nizsza przy wvjasnlenlu umowy w pkt. 6.1 -6.3, a dotyczy:

(poz. 5 = 321.706.446,81- poz. 6 = 285.714.374,87 z.)

7.

624.105.07 z!

35.992.072,44 zf

Kredyt bankowy bud. Rabbego 13

(str. 26 raportu i 19 informacji dodatkowej)

Niedob6r w sfinansowaniu majqtku trwafego na 31.12.2011 wynosi

6.4

(pozycja ta powinna dotyczyefunduszufinansujqcego majqtek trwaly minusfundusz wklad6w

czlonk6w zamieszkafych - brak danych (str.25 raportu)

11.045.546,66 ztNalezne wptaty na kapitat podstawowy6.3

'w pozycji tej figuruje fundusz udziafowy na/eiy wviqczvc z sfinansowania majqtku - brak

danych (str. 25 raportu)wynika, ie jest to kwota 1.192.987,27 zl

231.341.279,14 ztKapitaf (fundusz) podstawowyw kwocie6.2

(powinna byewzieta z czesci [untiuszu finansujqca majqtek trwafy - brak danych).

64.794.536,82 zf6.1

24.747.701,74zt

320.552.428,46 zt

1.154.018,35 zt

321.705.446,80 zt

285.714.374,37 zt

3.

4.

5.

6.

11.718.069,32 z!

241.388.504,44 zt2.

79.163.924,02 z!Grunty

wtym:

zalacznik 7 b dziafki niezabudowane

Budynki i budowle (zatacznlk 4)

wtym:

zatacznik 7 c odrebnv rnajatek sp6tdzielni Mieszkaniowej

Razem rnajatek trwaty

Pozostafy majatek trwaty ruchomy

Ogofem majatek trwafy do sfinansowania kapltalem

Zr6dta sfinansowania majqtku trwatego w og61nej kwocie

z tego przypada na:

Fundusz zasobowy (str. 25 raportu)

1.

Zalacznlk nr 1

I. Aktywa trwate zrodfa sfinansowania na 31.12.2011 r. (wedlug wartoscl netto wvnikajqcej z bllansu

idodatkowvch lnformac]l iobjasnleri]

Z zalacznlkow do informacji dodatkowej wynika co nastepu]e:
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Funduszinwestycyjno- rozwojowyw kwocie

Nadwvzka fundusz6w w kwociena31.12.2011 r. -

3.

4.

",":."

25.270,00 zi :,

614.664,20 zt

1.679.941,48 zt

1.065.277,78 zt

Razemnalezne srodki w kwocie

wynoszq

Akcje Sp6tki Akcyjnej ConcordeInvestment2.

III. Inwestycje dfugoterminowe

1. Naleznosci dlugotermlnowe z tytutu skapitalizowanych odsetek od kredyt6w mieszkaniowych

24.172.850,44 zt

14.026,05 zl

Funduszwktad6w zaliezkowych(str. 25 raportu) wynosi

Nadwyika fundusz6w na31.12.2011r. wynosi

2.

3.

(Str. 21 raportu - budynki oddane do eksploatacji pozostojq do czosu spisonid okt6w

notorialnych wyodr£ibniojqcychje w odtebnq wiasnosc)

24.158.824,44 ztNadzieri 31.12.2011 r.1.

II. Srodki trwale w budowle

Zalaczniknr 7e do informacji dodatkowej.

24.747.701,74 ztw kwocie netto

Zalacznlk 7b do informacji dodatkowej i braku srodkow przeznaczonych na ten eel - funduszu

inwestycyjno-rozwojowego.

Nasuwa si~ pytanie z czego zostal sfinansowany odrebnv majqtek Sp6tdzielni

r>
(

11.045.546,66 zt

11.718.069,32 zt

zalegtewpfaty na kapitat w kwocie

zakupdziafek, kt6re nie sazabudowanew kwocie

Braksrodkow na rachunku bankowym.

Potwierdzenie zaangaiowania srcdkow z dzlalalnoscieksploatacyjnej w inwestycyjnej. jest niezgodne

z zasadamifinansowymi w sp6tdzielnimieszkanioweji spowodowane zostalo:

Razem

kaucja za lokale

2.957.209,68 zl V

773.479,04 zt

423.581,03 zt

4.154.269,75 zt

Zalacznik11 dotyczy:

Lanciego1~elgradzka 14

Lechbor

3.956.942,74 z!Kaucjegwarancyjne w kwocie

(14.961.694,75+ 17.073.434,95)

32.035.129,70 ztRazem
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17.731.624,34 ztNiedob6r srodkow obrotowych na pokrycie zobowlazari4.

(poz.B /I bilansu co ujete zostaiow zol. 1 w poz. 6.4 jako ir6dfo sfinansowania majqtku}

17.039.352,75 zt

35.395.082,16 zt

624.105,07 zt

aktywa obrotowe w kwocie

Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania

Zmniejszenie zobowiqzar'i0 kredyt

1.

2.

3.

IV. Aktywa obrotowe izobowlazanla, rezerwv
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960.000,00 z!

200.000,00 zt

60.000,00 zt

toczacego sle procesu 0 odszkodowania za pawilony

budowy w miejscu budynku garazowego parkingu naziemnego

rozblorki pawilonow i-uporzqdkowania terenu

1.220.000 ztLanciego 10H w koszty inwestycji wprowadza rezerwe w wvsokoscl

z przeznaczeniem na pokrycie kosztow:

2. Spotdzielnia w 2003 r. dokonata rozliczenia inwestycji Migdatowa III w tym i budynku

Realizacja Osiedla podzielona zostala na dwa etapy.

Pierwszy etap zaktadal budowe budvnkow mieszkalnych ad A do F, drugi etap zaktadal budowe

budvnkow od G do H.

W trakcie realizacji drugiego etapu, Spoldzlelnla zrezygnowata z budowv budynku G - w ktorvm

zlokalizowane byty miejsca postojowe zabezpieczajqce bilans miejsc postojowych dla Osiedla

Mlgdatowalll, zgodnie z dokumentacjq projektowa stanowlaca zatacznik do Decyzji pozwolenia na

budowe, W zwiazku z tym ostatni z realizowanych budynkow Lanciego 10H nie otrzymat pozwolenia

na uiytkowanie z powodu braku bilansu miejsc postojowych. Spoldzielnia czynita starania wvstepujac

o uchylenie decyzji- bezskuteczne. W wyniku uzvtkowanla budynku bez koniecznego zezwolenia, na

Spoldzlelnie nalozona zostala kara w wvsokosd 50.000 z! - ostatecznie rozliczona w ramach Rezerwy.

W okresie 2002 - 2004r, rozpatrywane byty rozne warianty budowy brakujqcych do bilansu miejsc

postojowych, rniedzv innymi koncepcja budowy w miejscu posadowienia budynku garaiowego -

naziemnego parkingu ( ktore] koszty sfinansowano z Rezerwy).

rzemleslnicze,zlokalizowane byfy punkty handlowepawilonami w ktorvch

1. Inwestycja Osiedle Migdatowa III realizowana byta w akresie 1999 - 2002 r. w ramach zadania

inwestycyjnego wybudowano budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane na terenie zawartym

w kwartale ulic Lanciego - Migdafowa - Lasek Brzozowy.

Obecnie budynki posiadajqce numeracje Lanciego 10 A,B, C, D, E, F, H - posadowione zostaty na

dzlalce gruntu popularnie zwanej "bazarkierri" uprzednio zabudowanej tymczasowymi drewnianymi

3. Oeena wykorzystania i rozliczenla rezerw celowvch w latach 2005 - 2010, ze szczegclnvm

uwzglednienlern inwestycji Migdatowa III

Celem odniesienia sie do catosci zagadnienia nalezalo objqc ustaleniami rowniez okres wczesniejszv

sprzed roku 2005, poniewai rezerwa dotvczaca inwestycji Migdatowa III utworzona zostata w 2003 r.,

a jej specyfika, realizacja, zakres rzeczowo - finansowy i rozliczenie zwiazane sa z inwestycjq

Lanciego lOG. -
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3. W 2005 r, Sp6tdzielnia wybrata koncepcje zastapienia budynku G garazowego budynkiem mieszkalno

garaiowym - Lanciego lOG, w kt6rym zlokalizowano 98 miejse postojowych i 33 lokale mieszkalne.

Ilosc miejse postojowych w projektowanym budynku nie zapewniata wymog6w bilansu, dla Os.

Migdatowa III, w zwiazku z tym Urzad Dzielniey Ursyn6w na wniosek Sp6tdzielni wyrazit zgode na

budowe ze srodkow Sp6fdzielni, w pasie drogi gminnej Lanciego, ogolnodostepnvch miejsc

postojowych, koszty budowy zostafy rozliezone w ramach utworzonej w 2003r rezerwy. Budynek

garazowy G wchodzit w sklad inwestyeji Migdatowa III.

W 2006 r,Sp6tdzielnia otrzymata Decvzje pozwolenia na budowe i przystqpita do realizacji inwestycji

Lanciego lOG, inwestyeja mlala zarnknac proces realizacyjny zadania pt. Osiedle "Migdatowa III"

poprzez budowe budynku mieszkalno - garazowego i parkingu ogolnodostepnego.

W 2007 r. w trakcie realizacji konstrukcji budynku nieformalnie doszio do podwvzszenia wvsokosci

czterech nadziemnyeh kondygnacji garazowvch budynku, na kt6rych zlokalizowane jest 53 miejsca

postojowe - eel przygotowanie do zamierzonyeh przeksztalceri,

W 2009 r. Spoldzlelnla i wykonawea inwestycji wvstaplll do Urzedu Dzielnicy z wnioskiem 0 zmiane

sposobu uzvtkowania powierzehni ezterech kondygnaeji garazu na powierzchnie lokalu usfugowego

dla parteru i powierzchnle lokali mieszkalnych dla trzech nadzlernnvch kondygnacji garazu, Wnioski

rozpatrzone zostaty pozytywnie, wydane zostaty Decyzje nr 35/2010 (zatacznlk nr 2) oraz nr 298/2010 V

(zaiacznlk nr 3). ~/

Dla zachowania bilansu miejsc postojowyeh dla Osiedla Migdafowa III, Sp6fdzielnia wskazafa :

10 miejse postojowych przy budynku Lasek Brzozowy 15 wybudowanych w 2009r na koszt

cztonkow sp6tdzielni w ramach funduszu remontowego.

8miejsc postojowych do wybudowania w okoliey budynku Lasek Brzozowy 17 i 19.

57 miejsc postojowych wybudowanych ze srodkow cztonk6w sp6fdzielni w latach 80/XX wieku w

uliey Lasek Brzozowy dla obstugi komunikacyjnej Osiedla Wolica - P6tnoc obecnie teren

Nleruchornoscl nr II.

Obeenie po rozpatrzeniu sprzeciwu czfonk6w spoldzlelnl i cofnieclu oswiadczenia woli dotyczqeego ! ';:ilt/

bilansu miejsc postojowych przez Spoldzlelnle, trwaja ponowne proeedury zwlazane z wnioskiem 0

wydanie Deeyzji Pozwolenia na budowe.

Koszty rezerwy w rozliczeniach z finansujqcymi inwestycje Migdatowa III, otrzymaty termlnologle

koszt6w .pozvskanla terenu". Rozliczenie inwestycji Os, Migdatowa III wraz ze sprawozdaniem

stanowi - zal, nr 1.
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koszty procesu

oplata egzekucyjna

It odsetki od nieterminowej zapfaty za faktur

• rozbi6rka pawilon6w

72.861,42zt

2.270,00 zf

13.258,49 zt

290.907,00 zt

12.000,00 zf

391.552,83 zt

88.389,91 zt

Po stronie WN zostaty ujeto jako koszty poniesione, kwote

It zajecia komorniczego zwiazane z odszkodowaniem zapawilony

wtym: .

59.500,00 zf + 13.361,42 zt odsetki

Rok 2004

4.575,00 zl

5.536,00 zt

1.218.022,85 zt

Po stronie WN zaksiegowane zostaty koszty na kwote

wtym:

place inspektora nadzoru

koszty koncepcji projektowej parkingu i kosztymapy

Saldo na dzieri 31.12.2003r wyniosto

Razem

Rezerwa zostala zwiekszona 0 pochodzaca z bilansu otwarcia, kwote

zwlazana z rozliczeniem i zamknieciern koszt6w inwestycji oraz kwota

1.220.000,00 zt

2.192,75 zt

5.941,10 zt

1.228.133,85 zt

10.111,00 zt

w kwocie

Na koncie 249-02-002 po stronie MA figuruje zapis z tytutu utworzonej rezerwy

5.941,10 ztZ bilansu otwarcia pochodzi kwota

Rok 2003

5. W ramach zleconych czvnnosci dokonala czvnnoscl sprawdzajqcych rozliczenia utworzonej rezerwy i

stwierdza, ze rozliczenie przezSpotdzielnie utworzonej rezerwy przebiegalo w spos6bnastepujacv:

Srodki pleniezne pozyskane z tego tytutu w wyniku rozliczenia zostaty wtqczone do rezerwy

utworzonej w 2003r dla OsiedlaMigdatowa III.

339.980,44 ztterenu, razem

4. Budynek Lanciego lOG czesciowo wlaczonv zostat w siec infrastruktury osiedlowej wybudowanej ze

srodkow os6b finansujqcych inwestycje Migdatowa III.

W 2010 r. Sp6tdzielnia na okollcznosc ostatecznego rozliczenia inwestycji Lanciego lOG, rozliczyfa

partvcvpacje czlonkow finansujqcych budowe budynku Lanciego lOG w kosztach budowy

infrastruktury oraz partvcvpacje w kosztachodszkodowari za pawilony ich rozbi6rki i uporzqdkowania
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i70.063,25 zt

Zmiany zapis6w ewidencji ksiegowe] nie wvstepuja.

Saldo na dzleri 31.12.2009 wynosito

Rok 2009

215.658,96 zt

50.000.00 zt

170.063,25 zt

265.658,96 zt

51.731,80 zt

Po stronie WN zostaty ujete jako koszty poniesione

po uwzglednlenlu zwrot6w nadpfat na kwote

wtym:

do odszkodowania za pawilony

kary za uzvtkowanie bud 10H bez pozwolenia

Saldo na dzieri 31.12.2008 r. wynosito

Rok 2008

10.417,26 zt

267.918,21 zt

435.722,21 zt

Lanciego 10H

odszkodowania za pawilony

Saldo na dzieri 31.12.2007 wynosito

cbsiugi prawnej zwiqzanej z uzyskaniem pozwolenia na uzvtkowanle budynku

5.786,39 zt

284.122,10 ztPo stronie WN zostaty ujete jako kosztv poniesione

wtym:

odsetki od nieterminowej zapfaty faktur

Rok 2007

5.782,10 zt

100.843,61 zt

719.844,31zt

106.625,71 ztPo stronie WN zostafy ujete jako koszty poniesione

wtym:

obsfugi prawnej itp.

odsetki ad nieterminowej zaptaty faktur

Saldo na dzleri 31.12.2006 wyniosto_

Rok 2006

826.470,02 Z1

Zapisy w ewidencji ksiegowe] nie wvstepuja,

Saldo na dzien 31.12..2005 r. wyniosto

Role2005

826.470,02 ztSaldo na dzieri 31.12.2004 wyniosto
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Razem

960.000,00 zt

200.000,00 zt

60.000,00 zt

8.133,85 zt

2.185.99 zt

119.772,16 z!

218.022,29 zt

1.568.114,29 zt "

odszkodowania za pawilony

budowa parkingu

rozbi6rka pawllonow

2003 r. - z BO5.941,10 zt +2.192,75 zt i z zarnkniecla rozliczenia

2010 r. - z rozliczenia inwestycji - rozbi6rka pawilon6w

odszkodowanie pawilony

z udziatu w infrastrukturze

1.220.000 zt

Ustalenie faktvczne] wvsokoscl rezerwy:

Rok2003 - zalozenie rezerwy

161.309,44 ztSaldo na dzleri 15.10.2012 r. wynosito

Postronie WN zostaty zakslegowanekosztyzwiqzanez naleznoscla Gt6wnqw kwocie 174.514,13 zt

odsetki w kwocie 176.709,46 z!

zakslegowano na koncie 751-001-007w kosztySp6tdzielni.

Zostal zakoriczonv dtugoletni proces .dotyczqcy odszkodowania za pawilony handlowe

Sygnatura Akt XXIVC1825/08.

Rok2012

335.823,96 ztSaldo na dzien 31.12.2011 r. wynosito

Rok2011

+218.022,29 zt

+119.772,16 zt

+2.185,99 zt

335.823,96 zt

infrastruktury z budynku LanciegolOG

zwrot koszt6w udziatuw pow6dztwie oodszkodowania

zwrot koszt6w udziaiu w rozbi6rce pawilon6w

Saldo na dzleri 31.12.2010 r. wynosito

W koszty rezerwy po stronie MA zaksiegowano rowniez zwrot kosztow udzlalu w budowie

zwiazana z brakiem wplatv przez 2 powod6w obciazenia z tvtutu mylnie naliczonych i wypfaconych

odsetek.

+5.212,52 zt

179.432,25 ziPo stronie WN zostalv rozliczone kosztyparkingu

przeniesienie z koszt6w inwestycji LanciegolOG.

Postronie MA odnotowano korekte na kwote

Rok 2010
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12.000,00 zt

50.185,99 zt

401.310,19 zt

218.022,20 zt

619 .:?32,29 zt

2010 - koszty rozbi6rki

Pozostaje do rozliczenia

Pozostaje z rozliczenia z Rezerwy celowej

z Infrastruktury

Og6fem

62.185,99 zfRozbi6rka pawilon6w - rezerwa

Pozostaje do rozliczenia

Razem

5.536,00 zf

179.432,25 z!

184.968,25 zf

15.031,75 zt

koncepcja projektowa parkingu 2004 r.

budowa miejsc postojowych 2010 r.

200.000,00 ztBudowa parking6w - rezerwa

Pozostaje do rozliczenia

Razem

2012r.

4.575,00 zt

88.577,83 zt

5.782,10 zt

267.918,21 zf

215.658,96 zf

5.212,52 zf

174.514,13 zt

751.813,61 zt

336.092,45 zt

Koszty 2003 r.

2004 r.

Obstuga prawna 2006 r.

2007 r.

2008 r.

2010 r.

1.087.906,01 zt

Rozllczenle rezerwy wg ponleslonvch koszt6w rodzajowvch:

Odszkodowania za pawilony:

Wysokosc rezerwy

6.

Razem

1.087.906,01 zt

200.000,00 z1'

62.185,99 zt

218.022,20 zf

1.568.114,29 zt

W tymw podziale na kosztv rodzajowe:

Odszkodowania za pawilony 960.000 +8.133,85 + 119.772,16

Budowa parkingu 200.000,00 zt =
Rozbiorki pawilon6w 60.000,00 zt + 2.185,99 z! =

Zwrot udziatu w infrastrukturze
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100.843,61 ztInwestora Zastepczego SBMIIKabatyMateeznik" w kwocie

Sprawaw Sqdziezawista w 2004r po zakoriczeniu i rozllczenlu inwestyeji Migdatowa III.

Sad podzielit stanowisko powoda i uznat, ze w swietle zawartej umowy 0 reallzacje inwestyeji

Spoldzlelnia nie dolozvla starannoscl w wyegzekwowaniu wykonania usterek od Generalnego

Wykonawcy przedmiotowej inwestyeji firmy DRIMEX-BUDS.A. i orzeki zaplate odsetek na rzeez

168.490.07 z!Nie rozliczona na rzecz Inwestora Zastepczego pozostala kwota

zostaty orzeczone zgodnie z wyrokiem Sadu ·Sygnatura akt XVI GC 944/04.

Sprawa miata zwlazek z wstrzymaniem przez Spoldzielnie platnosci w zwiqzku brakiem realizaeji

usterek, ktore to Spoldzielnia musiaia usunac we wtasnym zakresie ponoszac dodatkowe koszty.

Powod czesciowo uznat roszczeniaSpoldzlelnl co do robot i kwot udokumentowanyeh zastepczvm

wykonaniem usterek.

397.605,00 zf

100.843,61 zt

wyniosfy

tylko co do kwoty

W Rozliczeniu Inwestycji Migdatowa III - Uehwata nr 9/2003 Rady Nadzorezej SM IIPrzy Metrze"

z dnia 6 marea 2003 r., przyehody z tytutu lokat nie zostalv zaliczone na zmniejszenie kosztow

inwestycji, zostaty zaksiegowane w przychody Spoidzielni. Na podstawie Regulaminu rozliczania

Inwestycji przyehody z lokat powinny zmniejszvc kosztyinwestyeji.

Inwestvcja rozliczona zostala w 2003 r. - koszty zwiqzane z zaplata odsetek za niedotrzymanie

umowionego terminu platnoscl zostatyuznanew 2004 r., 2006 r. i 2007 r.

Razem koszty odsetek od nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczernu

340.108,37 ztSpoldzlelni z tego tytutu w okresie 1998- 2000 wyniosty

Stwierdza sle, ze w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego Migdatowa III, wptacane przez

finansujqcych zaliczkowe wktady budowlane lokowane byty w formie lokat bankowych Przychody

Razem

2006 r.

2007 r.

56.476,90 zt

234.498,10 zt

100.843,61 zt

5.786,39 zt

397.605,00 zt

2004 r.

1. Rozllczone ze srodkow rezerwv celowej - lnnvch koszt6w poniesionych przezSpotdzielniE;:

Odsetki od nieterminowej zaptaty przezSpoldzielnie wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczemu SBM

.Kabatv Matecznik":
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397.605,00 ztw kwocie

zostata rozllczona w ramach utworzonej rezerwy celowej.

W latach 2004 - 2007 Spoidzlelnla pokrvla koszty odsetek od nieterminowych wptat za faktury za

roboty budowlane wykonywane przez Inwestora Zastepczego Kabaty· Matecznik

rozbi6rka pawilonow 60.000,00 zt 12.000,00 zt

odszkodowania 960.000,00 zt 751.813,61 zt

parking 71,/-(7 /{\ci:~1., 184.968,25 zt II'.'-:::.. _.? _.... _, - /_ - 1--

Razem 1220.000,00 zt 948,791,86 zt

Kwota 948.781,86 zt

1.220.000,00 ztutworzonej rezerwy w wvsokosci

Plan i koszty zaewidencjonowane w ciezar rezerwy wynoszq:

Inwestycja Migdatowa III zostata przekazana do uzvtkowanla w roku 2002.

Rozliczenie inwestycji nastaplio w roku 2003. W rozliczeniu inwestycji zostaty uwzglednione koszty

Podsumowanie:

wynikajqce z zaplatv karnych odsetek za zwloke w zapfacie wykonawcy iNynagrodzenia za wykonane,

opinie prawne i kary za zasiedlenie budynku Lanciego 10H bez pozwolenia na uzvtkowanle.

458.022,56 ztzaliczyta po zamknleciu w 2003 r. rozliczeniu inwestycji koszty w kwocie

Ogolem w koszty Rezerwy celowej utworzonej w ramach rozliczenia Migdatowa III Sp6tdzielnia

60.417,26 ztRazem

nalozone] przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za uiytkowanie budynku

Lanciego 10 H bez pozwolenia na uiytkowanie Postanowienie I1r IIOT/82/2006.

Nalozona kara administracyjna zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 18 nie rnoze bye uwazana za koszt

uzyskania przychod6w i nie moze stanowlc kosztu wytworzenia inwestycji (interpretacja Izby

Skarbowej w Katowicach z dnia 06.05.2010 r. ISP BI/l/~15/-2009/10/ZK).

10.417,26 zt

50.000,00 zt

budynku Lanciego 10 H

oraz przeniesiono w koszty rezerwy z kaszt6w inwestycji w roku 2008 kare

·Kosztv rezerwv zwiqzane Zotrzvmanlem pozwolenla na uiytkowCll1ie budvnku lanciego 10H:

Sp6tdzielnia w II eta pie realizacji inwestycji cdstaplla ad budowy budynku garazowego w zwiazku z

tym budynek H nie uzyskat pozwolenia na uzvtkowanle, koszty nie trafionych decyzji

wtadz Statutowych Sp6tdzielni zostaty przerzucone na finansujqcych inwestycje cztonkow sp6tdzielni

i tak w roku 2008 koszty obslugi prawnej zwiazane] z uzyskaniem pozwolenia na uzvtkowanle
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Warszawa,

ULIVEX-EXPERT SP. Z 0.0.
00-891 Warszawaf ul. Chtodna20/65

Wpis no liste podmiot6w uprownionych pod nr 531 J
Uchwola nr 114/57/95 {(RBR z dnlo 12-06-1995 r.

L---------/---~~_-_

Podmiot uprawniony do badant«
sprawozdan finansowych:Biegfy Rewident:

zbi6r dokument6w wymienionych w tresci opinii

Zalacznlk:

powinny zmniejszvc koszt wytworzenia lnwestvc]l. Zgodnie z trescla art. 16g ust. 4 ustawy 0 podatku

dochodowym od os6b prawnych, koszt wytworzenia inwestycji nie zalicza sle koszt6w ogolnvch

zarzadu, pozostalvch kosztow operacyjnych i koszt6w finansowych, a w szczegolnosci odsetek od

pozvczek (kredyt6w) i prowizji naliczonych do dnia przekazania do uzvtkowania.

340.108,37 ztw kwocie

Ponadto uzyskane odsetki od wkladow budowlanych w trakcie prowadzenia inwestycji

Roznlca koszt6w powinna bye rozliczona jako zwrot na rzecz finansujqcych.

611.198,18 ztw kwocie

W wyniku rozliczenia ostatecznych kwot wykorzystanej rezerwy mozna uznac koszty, jako poniesione

10.417,26 ztzafatwieniem pozwolenia na uzvtkowanle w kwocie

stanowiqca zaplacona przez Spoldzlelnie kare z tytutu dopuszczenia do zasiedlenia budynku

Lanciego H bez pozwolenia na uzvtkowanie oraz koszty obstugi prawnej poniesione w zwiazku z

218.022,29 zt

50.000,00 zt

Lanciego G w kwocie

W kosztach rezerwy zostata niestusznie ujeta kwota

oraz koszty zwiqzane z budowq infrastruktury osiedlowej, do kt6rej zostal podlaczonv budynek

121.957,75 ztbudynku G garazowo-mleszkalnego, kwota

o He w kosztach rezerwy uwzglednione byfy odszkodowania i ewentualne odsetki od niewyptaconych

w terminie odszkodowari, to nalezv uznac jako prawidfowy. Natomiast odniesienie w ciezar

utworzonej rezerwy celowej, koszt6w odsetek poniesionych po zakoriczeniu procesu inwestycyjnego,

po dokonaniu rozliczenia inwestycji jest nieprawidfowe. Podobnie koszty egzekucji powstale po

zakoriczenlu inwestycji powinny obclazvc koszty Sp6tdzielni.

W roku 2011 odniesiono w clezar utworzonej rezerwy celowej, koszty zwiqzane z partvcvpacja
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1. Reallzacjainwestycji:

W dniu 16.10.2006 r. Spoldzielnla zawarta z DRIMEX BUD SA umowe nr 152/2006, kt6rej

przed rniotem bvla realizacja budynku mieszkalnego wraz z garazem, ustugarnl, infrastruktura

tachniczna ltd.

Zakres umowy obejmowat:

I. Inwestycja Belgradzka 14

Oeeny prawldlowosci rozliezenia z Inwestorem Powierniczym (IP) DRIMEX BUD S.A., a nastepnle

PBOiRllNZYNIERIA dokonano na podstawie przedstawionyeh przez Spotdzielnle dckumentow;

Umowa nr 152/2006 zawarta z DRIMEX BUDS.A.;

Umowa nr 37/2010 zawarta z INZYNIERL,\;

dokumentacja budowy w czesci dotvczace] przebiegu proeesu lnwestvcvjnego:

dokumentaeja dotyczqca odbiorc6w budynku od wvkonawcow;

dokumentacja z przeglqd6w gwarancyjnych;

dokumentacja zrodlowa flnansowo-kslegowa w postaci wystawionych faktur, dowody zaplatv,

kompensaty stron;

zapisy ewideneji ksiegowe]:

inne dokumenty zwiazane Z omaWianym tematem;

wvjasnienia ustne uzyskane od pracownikow Spoidzlelnl i Zarzadu,

Dokonano oceny rozliczeri proeesu inwestycyjnego z uwzglednlenlem:

reaJizacji postanowieri umowy nr 152/2006 oraz 37/2010;

terminowoscl i jakoscl wykonywanych robot budowlano - rnontazowvch:

odbiorcow koricowvch budynku;

przvjecia do eksploatacji budynku;

przegladow budvnkow okresie rekojml i gwarancji;

usuniecia w okresie 3-letniej gwarancji i rekojml wad oraz usterek;

odbioru ostatecznego budynku;

rozliczenia zatrzymanych kaucji gwaraneyjnych.

4. Ocena wykorzystania kauc]! gwarancyjnych· ze szczeg61nym uwzglednlenlern inwestycji

Belgradzka 14

Ponlewaz rozliczenie kaucji gwaraneyjnych inwestycji Belgradzka 14 scisle fqezy si~ z inwestycjq

Laneiego 10, ponizej ornowlono rozliczenie kaueji gwarancyjnych obydwu inwestyeji.
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przy ul, Belgradzkiej, ktorv zapewnlac miat konieczna do uzyskania pozwolenia na uzvtkowanie 245

miejsc postojowych, spowodowato to, ze cz~sc zespotu CENTRUM NATOLIN nie uzyskata pozwolenia

na uiytkowanie.

W zwiazku z tym konieczne stale si~ podjecie przez Sp6fdzielni~ dziatari zmlerzajacvch do petnej

realizacji decyzji nr 36/D/OO/MU z dnia 14 stycznia 2000 r. pozwolenia na budowe, celem

zakoriczenia procesu inwestycyjnego przez wybudowania brakujacvch miejsc postojowych i uzyskanie

decyzji pozwolenia na uiytkowanie czesci budynku CENTRUM NATOLIN.

Zaprojektowany zostat w miejscu budynku garaiowego, budynek mieszkalno - ustugowo -garaiowy,

zlokalizowany na dziatkach na kt6rych byt parking ogolnodostepnv (na 99 miejsc postojowych

uzvtkowanvch przez mleszkariccw budynk6w Belgradzka 18 - 22).

W budynku Belgradzka zaprojektowano:

100 lokali mieszkalnych 0 powierzchni 5500 m2;

20 lokali ustugowych a powierzchni 1110 m2;

256 miejsc postojowych zlokalizowanych na 4 kondygnacjach garazu w tym:

o 2 podziemnych oraz na parterze i pierwszym pietrze budynku, przeznaczonych w ilosci

145 miejsc postojowych dla zespotu CENTRUM NATOLIN i 111 miejsc postojowych dla

mieszkark6w budynku,

o 19 miejsc postojowych zlokalizowano w terenie.

Integralna cz~sciC! realizowanej inwestycji Belgradzka jest wydana na wniosek z dnia 18.08.2006 r.

Spotdzlelni Mieszkaniowej "Przy Metrze" Decyzja Prezydenta Miasta Stofecznego Warszawy

nr 436/2006 z dnia 27.10.2006 r. ustalajaca warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu

W trakcie realizacji program inwestycji zmieniat sie, odstapiono od budowv budvnku garazowego

1.1. Celowosc i koniecznosd realizacji Inwestycji I1Belgradzka"lntegralnie zwlazana jest z wczesnle]

reallzowana inwestycjq CENTRUMNATOllN

Inwestbrem Powierniczym i wykonawcq inwestycji CENTRUM NATOLIN byta firma DRIMEX BUD SA

wykonanie dokunientacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe i petnieniem

nadzoru autorskiego.

komercjalizacje

realizacje budynku iuzyskanie pozwolenia na uzvtkowanie.

W dniu 10.03.2010 r. DRIMEX BUD S.A. wypowiedziat Umowe nr 152/2006 z winy Spoldzielnl.

W dniu 16.04.2010 Spoldzielnla zlecita dokoriczenie Inwestycji Przedsieblorstwu Budownictwa

Ogolnego i Robot lnzvnlervjnvch INZYNIERIAz Ptoriska, podpisujqc Umowe nr 37/2010.
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2. Realizacja umowy w okresie 2007 - 2009 przez DRIMEXD BUD S.A. w zakresie robot budowlano -

montaiowych i infrastruktury

Zakres rzeczowy robot do wykonania wynikat z:

dokumentac]l projektowej do decyzji pozwolenia na budowe i charakterystyki budynku ktora

stanowi zaiacznik nr 8 do Umowy,

IISzczeg6towych obowlazkow w zakresie wybudowania budynku" wraz z uzyskaniem pozwolenia

na jego uzvtkowanle,

standardow wykonania robot w lokalach mieszkalnych - zatacznik nr 4 do umowy,

standardow wykonania robot w lokalach ustugowych - zalacznik nr 5 do umowy,

standardu wykonania miejsca postojowego - zatqcznik nr 6 do umowy

Do obowiazkow Inwestora Powierniczego nalezalo rowniez sporzadzenle rozliczenia inwestycji.

Wynagrodzenie za roboty budowlano - montazowe wraz z infrastrukturq zewnetrzna ustalono jako

ryczalt, ktorv aneksem nr 1do Umowy z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniony zostat na wynagrodzenie

1. porozumienia z 30.11.2004 r. i 16.10.2006 r.;

2. realizacje procesu inwestycyjnego przez DRIMEX BUD S.A., w tym wypowiedzenie umowy w

koricowe] fazie realizacji inwestycji, ogtoszenie upadloscl i skutki wynikajqce dla cztonk6w

finansujacvch inwestycje i pozostatych czlonkow Spoldzlelnl;

3. dokoriczenia realizacji inwestycji przez PBOiRI "Inzynieria" powiqzanej z realizacjq inwestycji

Lanciego lOG;

4. rozliczenie Umowy nr 152/2006;

5. rozliczenie Umowy nr 37/2010;

6. rozliczenie kaucjl gwarancyjnych do umowy 152/2006;

7. rozliczenie kaucji gwarancyjnych do umowy 37/2010;

1.2. Przebleg Inwestycji w okresle 2006 - 2010:

Ze wzgl~du na zioionosc przedmlotu Umowy 152/2006 iokolicznosci majace bezposredni wptyw na

zawarcie umowy niniejszej analizy dokonano wg podziatu na:

oraz jego zabudowy dla inwestycji polegajace] na budowie parkingow, przebudowie dragi dojazdowej

itd., na dzlalkach nr 7/5 i7/6 z obrebu 1-11-05.

W ramach powvzsze] decyzji w otoczeniu budynk6w Belgradzka 18 -22 miato nastapic odtworzenie

zlikwidowanych 99 miejsc postojowych.
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2.1. W 2007r - wystawiono i rozliczono 8 faktur na roboty budowlane, na kwote 8.511.297,29 zt netto -

10.383.782,69 zt brutto, za projekty i infrastrukture zewnetrzna, komercjalizacje, sciane szezelinowq

itp. W 2007r Sp6tdzielnia dokonala r6wniei. na rzeez SPEC- przelewu w wvsokosci 290.000,00 zt

tytutem kaueji zabezpleczajace].

Od Iistopada 2007 r., nastapilo zahamowanietempa rob6t z adnotacji na fakturze FV 02/01/2008,

wynika ze miafo to zwiqzek z nietrafnym wyborem przez DRIMEX BUD SA, podwykonawcy

konstrukcji budynku firmy OMEX, danych nie mozna zweryfikowac ponlewaz Drimex - Bud SA

dzlalat we wtasnym imieniu i nawtasny rachunek- Sp6tdzielnianie dysponuje zadnvml dokumentami

dotyczqcymi podwykonawc6w.

W dziennikach budowy brak konkretnychzapis6w zar6wno inspektor6w nadzoru inwestorskiego jak

i nadzoru ze strony pracownik6w Spotdzielni,jedynie w dniu 07.12.2007r kierownik budowy Jerzy .

Jakubowski dokonal wpisu, ze firma OMEXS.c. przystqpita do wykonywania podsypki i itp. (dow6d:

str. 3 tom II dziennlka budowy).

Z analizy harmonogramu wynika, ze nie jest to typowy harmonogram rzeczowo - finansowy

towarzyszqcy umowie. Jest to kopia harmonogramu bez datv, z naniesionym w [ego tresci,

zaawansowaniem finansowym robot, na postawie wystawionych faktur. Przekazany dokument nie

zostal opatrzony data, natomiast z trescl zestawienia koszt6w robot budowlanych wynika, ze

harmonogram rzeczowo- finansowy nosHdate 07.09.2007 r.

dnia 22 maja 2007 r.

dnia 31 grudnia 2008 r.;

dnia 28 lutego 2009 r.;

dnia 5 czerwca2009 r.

Faktyczneterminy wynikajqce z Umowy izatqcznikow to:

Wg szczegolowegoharmonogramu rzeezowoflnansowego

Wg aneksunr 6

Wg aneksu nr 8

Realizacjaprocesu inwestycyjnego rozpoczelasi~

22maja2007 r. - protokol wprowadzenia inwestora na budowe:

18miesiecv od daty wprowadzenia na budowe:

Faktycznytermin

Zakoriczeniebudowy

Termin planowany wg umowy grudzleri2006 r. - zalacznik nr 7 do Umowy;

W ciagu7 dni ad dnia uzyskaniaprawomocnej decyzji na budowe;Rozpoczecieinwestycji

Terminv realizacji wynikajqce z Umowy nr 152/2006 okreslono nastepujaco:

w kwocie 39.599.072,00 zt netto + walorvzac]a. W umowle zawarto, ze wszelkie zmiany

wynagrodzenia wymagajq wyfqcznieformy pisemnego aneksu.
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W dniu 19 listopada 2008 r. RESBUDrozpoczal ukladanie papy na tarasie +1, inspektor nadzoru

dokladne zagrutitowanie.zalecil wyr6wrianie podlozaRESBUD wykonat niedbale

2.2. W okresie L'.01 do 18.02.2008 r. brak wplsow w dzienniku budowy. W dniu 18.02.2008 r.

Tornasz Orlinskl ze Sp6tdzielni dokonal wpisu i stwierdzif brak postepu robot w zakresie wvkopow

oraz fundamentowania. W dnlu 19.02.2008r- Krzysztof Perzanowski- w imieniu Drimex dokonat

wpisu, ze zgodnie (cytat): "z podpisanym aneksem do Umowy oomteds» Sp61dziefniq a Orimex - Bud

SA - hattnonoqram budowy stanowiqcy zalqcznik do Umowy zostanie zaktualizowany w terminie 1-

ego miesiqca ad podpisania Aneksu. Drimex Bud SA przed/oiy harmonogram w terminie okreslonym

Aneksem". - harmonogramu nie przedstawiono. Nastepnie w dniu 20.02.2008 r.

Krzysztof Perzanowskldokonat wpisua wprowadzeniuwykonawcy stanu surowego -firmy "RESBUD"

(dow6d: tom II str. 7 dziennika budowy).

W dniu 25.02.2008 r. Anna Smarari dokonala wpisu informujq_cegoa tym ze firma "RESBUD" V·

rozpoczetaorganizacje zapleczaw celu przvstapienlado robot umownych.W dnlu 27.02.2008 r. firma

RESBUDprzvstaplla do realizacji robot.

W dniu 03.03.2008 r. obowiqzkl Kierownikarobot stanu surowego otwartego przyj'lf Robert Srnarori i \/

rozpoczela siEirealizacja robot z zakresukonstrukcji budynku. Z dokumentacji budowy: dziennik6w

budowy, protok6t6w koordynacji, informacji Zarzadu Sp6tdzielni sktadanych Radzie Nadzorczej

wynika, ze firma RESBUDrealizowafa roboty sprawnie, organizacja plaeu budowy i proces6w

technologicznych nie budzlla zastrzezen,dobre tempo robot spowodowafo czesclowo nadrobienie

wczesniejszvch opoznleri, Og61naoeena- realizacfa robot stanu surowego zadowalajqca (dowody:

informacja dotvczaca realizacji budowy budynku przy ul. Belgradzkiej wg stanu na dzleri

15 maja 2008 r., 22 Iipca 2008 r., 15 pazdziernlka2008 r., 4 grudnia 2008 r.

Na przetomie pazdziernika i listopada 2008 r. spolka RESBUDprzvstaplla do ostatniej fazy robot

konstrukcyjnych polegajq_cychna wykonaniu nad ostatnia 6 kondygnacjq_stropu zamvkajacego

budynek, dokonano sukcesvwnie demontaiu trzech dzwlgow wlezowvch i zabetonowano przejscia

technologiczne w stropach (dow6d: zapisyw dzlenniku budowy tom III str. od 40 do 46).

W dniu 17 listopada 2008r inspektor nadzoruinwestorskiego KrzysztofOdowski zapisem w dzienniku

budowy stwierdzH, ze wykonane warstwy spadkowe na tarasach +1, +2 oraz na dachu

Z zaplsow kierownika w dzienniku budowy z grudnia 2007, wvnika ze od 21.12.2007 r. trwala na

budowie przerwa swlateczna, a od 27.12.2007 r. ujemne temperatury - nie pozwolHy na realizacje

robot (tom II str.a).
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2.3. W dniach 1 - 4 stycznia 2009 r. na budowie trwala przerwa swlateczna. W dniach ad 8 do 14stycznia

trwat przeglad zrealizowanych przez Resbud robot.

W okresie ad 14 stycznia do 4 lutego 2008 r. Resbud usuwal usterki - z zaplsow w dzienniku budowy

kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego wvnlka, ze wvstepowatv nleszczelnoscl

pokrycia. Zdaniem kierownika robot Roberta Smarori - probv szczelnosci nie wykazywaty przeciek6w

(dowody: dziennik budowy tom III strony od 60 do 65).

Drimex - Bud S.A. iResbud nie doszlv do porozumienia.

Drimex - Bud S.A. nie zaplacii wykonawcy czescl wynagrodzenia za wykonane roboty i naliczyt w

kwocie 1.430.000100 zt kary umowne za op6inienie wykonania przedmiotu umowy. W odpowiedzi

spotka Resbud po bezskutecznych interwencjach kierowanych do Drimex - Bud S.A.I Zarzadu

Spoldzlelnl, czlonkow Rady Nadzorczej Spotdzlelnl, Krajowego Zwiqzku Rewizyjnego Spoldzlelnl

Mieszkaniowych, Ministerstwa lnfrastrukturv - skierowata w dniu 4 listopada 2009 r. do Sadu

Okregowego w Rzeszowie pozew 0 zaplate kwoty 4.054.441/80 zt wraz z naleinymi odsetkami - od

solidarnie pozwanych Drimex Bud S.A. iSp6tdzielni Mieszkaniowej IIPrzy Metrze".

Po ogtoszeniu upadlosci Drimex-Bud S.A., spotka Resbud ograniczyta roszczenia wobec Spotdzlelnl do

kwoty 2.275.800,25 zf (sprawa toczy sle przed Sqdem Okregowvm w Rzeszowie sygn. Akt VI GC

111/09).

Spoldzlelnla z tvtulu toczacego sie procesu, utworzyfa w ksiegach rachunkowvch Sp6tdzielni rezerwe

na kwote 2.900.000,00 zt naleznosc gt6wna + odsetki, ktora obciazvta koszty inwestycji Belgradzka).

Czfonkowie Spotdzielni finansujqcy inwestycje, aktami notarialnymi zobowiazanl zostali do zapfaty

wynagrodzenia spolce Resbud SA w przypadku niekorzystnego dla Spoldzlelnl rozstrzvgniecia.

W dniu 30 grudnia 2008r Resbud zglosii gotowosc do odbioru.

poziomie ,,0"1 W dniu 23 grudnia na tarasie +1.

wpisem z tego samego dnia stwierdzil, ze nie zostalv zachowane warunki technologiczne

przechowywania papy przed jej uiozeniem w temperaturze +180 C przez okres 24 godzin.

W dniu 20 llstopada, 10 grudnia 2008r ponownie stwierdzii, ze RESBUD kontynuuje roboty na

mokrym podlozu i przy padajqcym deszczu.

W dniu 12 grudnia 2008 r. Resbud zgiosll zakoriczenie robot murowych.

W dniu 17 grudnia 2008 r. Resbud zglosi! zakonczenle probv szczelnosci sekcji III dachu.

W dniu 18 grudnia 2008 r. Resbud zgtosll zakoriczenie pr6by szczelnosci pokrycia papowego na



UIUVIE}{-!EXPIEIRT se, Z 0.10. ul. tChto4Jina~I() lok. 65, 1Ol0-891 Warszawa
Tel.: 22 654 60 53, Tel./faks: 22 620 1238, e-mail:

NIP: 527 000 10 29 REGON: 010034356 ICRS: 0000329723 wpis I<RBRnr 531

2.6. W 2009 r. na budowie realizowane byty roboty wvkoriczeniowe z zakresu instalacji elektrycznych,

sanitarnych, robot tynkarsko '_ malarskich, slusarki okiennej i drzwiowej, elewacyjne, posadzkarskle i

drogowe. W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2009 r. odebrano i rozliczono z Drimex roboty

budowlane z zakresu umownego na kwote 24.795.880,00 zf netto - 30.350.973,60 zt.

Ostatnia faktura przerobowa wystawionq Sp6tdzielni przez Drimex - Bud S.A. jest faktura FV

88/11/09 z dnia 30.11.2009r na kwote 323.500,00 z! netto - 394.670,00 zt brutto. Z faktury tej

wynika, ze Drimex -Bud S.A. wykonaf przedmiot umowy w 98,06 %. Odebrane i rozliczone zostafy

przez Spotdzlelnle roboty na ogaln,! kwote 38.829.327,32 zt netto - 47.371.779,33 zt brutto.

Z umownej kwoty robot budowlano - montaiowych 39.599.072,00 zt, netto pozostafy do realizacji

roboty na kwote 769.647,68 zt netto.

W 2009 r.Spoldzlelnla udzielila Drimex - Bud SA zaliczek na podstawie faktur:

1. FV 02/01/09 - na kwote 324.000,00 zt netto, na zakup urzadzeri do wezfow centralnego

ogrzewania Dow6d; aneks nr 7 z dnia 15 stycznia 2009 r. Zaliczka ta zostata rozllczona z Drimex-

W 2008r odebrano i rozllczono roboty budowlane na podstawie 15 faktur za roboty budowlane na

kwotq 15.647.770,03 zt netto - 19.090.279,43 zt brutto. Faktura FV 60/12/08 Drimex - Bud S.A.

rozliczyf rniedzv innymi roboty pokrywcze dachu i tarasow w wvsokoscl 25% przewidzianych umowq

nakladow, to jest 300.000,00 zt netto - 365.000,00 zi brutto, Spoldzlelnla roboty odebrata. Zgodnie z

§ 19 umowy - zapiata za faktury mogia nastaplc tylko w przypadku bezusterkowych protokolow J

odbioru robot.

Te same roboty pokrywcze Drimex - Bud SA zakwestionowat w rozliczeniach z RESBUD jako nie

podlegajace odbiorowi z powodu Iicznych wad i usterek, stalo si(i to powodem do naliczenia spolce

Resbud, kar umownych na kwote 1.430.000,00 zt za opoznienie wykonania przedmiotu umowy i w

konsekwencji doprowadzHo do wytoczenia Spotdzielnl sprawy sqdowej 0 zapiate wynagrodzenia na

kwocie 2.275.800,25 zt wraz z odsetkami.

2.5.

2.4. W stosunku do obowiazujacego harmonogramu rzeczowo - finansowego (zalacznlk nr 7 do Umowy z

Drimex -Bud SA }, roboty konstrukcyjne zostaty rozpoczete z 6 mleslecznvm opoznienlern.

W pazdzlerniku 2008r rozpoczeto realizatje robot z zakresu robot wykoriczenlowvch - wykonywanie

scianek dziafowych, podjecie W tak p6inym terminie prac wvkoriczenlowvch w wanmkach jesienno _

zimowych nie dawalo zadne] gwarancji lub szans na zakoriczenie inwestycji w terminie umownym do

28.02.2009 r. W stosunku do obowlazujacego harmonogramu rzeczowo - finansowego rozpoczecle

robot wvkoriczenlowvch opoznlone zostalo a 7 mieslecv.·1I
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2.7. W 2010 r. Spdidzielnia rozliczyla z Drimexroboty wykonane na podstawie protok6t6w konieczno5ciz

dnia 15.03.2007 r. i 05.05.2009 r. na kwote 858.375,00 zt netto - 1.047.217,50 zt brutto

nastepujacvmi dowodami kslegowvml,

Faktura FV94/12/09 na kwote 208.375 zl netto - 254.217,50zt brutto - wg protokoiu konieczno5ciz

dnia 15.03.2008 r. wynika, ze dodatkowo nalezv uszczelnlcstyk sclanv szczelinowe]z ptytq derma

specjalistycznq tasrna, Do faktury nie zostai zalaczonvprotok61 odbioru wykonanych robot, roboty

zafakturowano zezwtokq wvnoszaca ponad1,5 roku.

Kosztorys nie zostat sprawdzony i zatwierdzony przez inspektor6w nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenia kosztorys6w, dokonat pracownik Sp6tdzielni Tomasz Orliriskl. Fakture pod wzgledem

merytorycznym i do wyptaty zaakceptowafata sama osoba - podpis wskazuje na PrezesaZarzadu

Sp6tdzielni - Andrzeja Stepnla (Uwaga: W ramach umowy 37/2010 z lnzvnleria - ponownie

wykonywano roboty zwiqzane z uszczelnieniem5ciany szczelinowej - kwota poniesionych koszt6w

wynosi 122.899,87 zt. W 2012r ponownie wykonywano roboty zwiqzane z izolacjq przeciwwodnq -

faktura FV034/B/364/2012 z 31.03.2012 nakwote 33.789,14zt).

Faktura FV95/12/2009 na kwote 650.000zt netto - 793.000 zt brutto - z protokotu konlecznoscl z

dnia 05.05.2009r wynika, ze dodatkowe roboty dotvczawentylacji mechanicznej garaiu i zwiqzane sa

z projektem zamiennym przedlozonvrn przezDrimex na kwote 1.150.000,00 zl. Do faktury nie zostal

podtqczony protokol odbioru wykonanych robot. Kosztorysnie zostal sprawdzony przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Bud S.A. w FV81/10/09, z kt6rej potracono zallczkew kwocie 324.000,00 zt netto. Do wyptaty

zaakceptowanazostata kwota 239.000,00z! netto.

2. FV 53/07/09 na kwote 885.000,00 zf netto - 1.079.900,00zt brutto, jako zaliczkana przedpfaty

dotvczace sfinansowanie robot budowlanych wynikajqcych z pozycji 4, 5, 6 harmonogramu

rzeczowofinansowego - dow6d aneksnr 8 z dnia 24 lipca 2009r do umowy152/2006 (paz. nr 4 -

to roboty wvkoriczenlowe, poz. Nr 5 -to roboty z zakresuwyposai.enia i lnstalac]i, poz. Nr 6 -to

przektadki lnstalac]i i przvlaczado budynku);

3. FV 85/11/09 na kwote 819.672,13 ztnetto - 1.000.000zt brutto - jako dofinansowanie zadania

inwestycyjnego w formie wewnetrzne] pozyczklz funduszu zasobowego (dow6d - uchwala nr

37/2009 zdnia 20 paidziernika 2009 r.).

Do dnia 10.03.2010 r. ( wypowiedzenie umowy)pozostatynierozliczone z Drimex- BudSA zaliczkiw

kwocie 1.560.042,87zt netto -1.903.252,30 zt brutto.
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2.8. W 2010 r. Sp6tdzielnia rozllczvta z Drimex roboty dodatkowe wynikajqce z protok6tu koniecznoscl

z dnia 05.05.2009 r., z kt6rego wynika ze wartosc robot instalacji elektrycznych w budynku

Belgradzka 14 - powinna wynosic 3.330.611,07 zt netto, przy przvjete] w harmonogramie rzeczowo

finansowym kwoty 1.500.00,000 zt netto.

Wzrost kwoty umownej robot elektrycznych wynikat z zamiennej dokumentacji projektowej

sporzadzone] przez Drimex i przedlozonego kosztorysu. Spoldzielnla zlecHa w dniu 22.02.2010r

pismem NI/1370/10 firmie WACHOB -ocene poprawnosci wykonania kosztorys6w.

W dniu 25.02.2010 otrzymata opinie z ktore] wynika, ze kosztorys sporzqdzony zostat w oparciu a

ceny I kwartatu 2009 r. oraz ze Spotdzletnia potwierdzHa wykonanie robot robot wg zamiennej

dokumentacji projektowej. Wartosc rob6t wykazanych protokolern konlecznosci zostala

skorygowana Z kwoty 3.330.611,07 ztna 2.676.137,40 zl.

W konkluzji opinii stwierdzono, ze roboty wykonane zostaty zgodnie z zvczeniarni Drimex

precvzowanvmi sukcesywniew trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. W kosztorysie zastosowano

poziom cen I kw. 2009 r, wg Sekocenbudjako maksymalny. Opinia nasi slady recznie dokonanych

nieautoryzowanych skresleri.

W dniu 24.02.2010r Drimex - zwrocll si~ do Sp6tdzielni 0 wvplate kwoty 270.000,00 zl netto, w

ramach faktury za dodatkowe roboty elektryczne. Udzielit rownlez cesji na wvplate wynagrodzenia

wykonawcy rob6t elektrycznych firmie .Hale Stalowe" i innym podwykonawcom.

Sprawdzenia kosztorysu na kwote 1.150.000,00 zt netto dokonat inspektor Spoldzlelni Maciej

Maliszewski, wartosc robot wentylacji mechanicznej wzrosta z kwoty 500.000,00 z na kwote

1.150.000,00 zt netto. Do wyptaty akceptowana zostala kwota 650.000,00 zt. Fakture pod wzgledem

merytorycznym i do wyptatyakceptowata ta sama osoba ~ podpis wskazuje na PrezesaZarzadu

Andrzeja Stepnia (Uwaga: w 2012 Spcldzielnia na roboty zwiqzane z uruchomieniem wentylacji

wydatkowala kwote 51.093,48 zt netto -FV 060/8/364/2012).

Nalezv zaznaczvc, ze zgodnie z trescia zawartych um6w zmiana wynagrodzenia umownego mogla

nastaplc tylko w drodze plsemnego aneksu zmieniajqcego wvsokosr; wynagrodzenia umownego.

Aneksu w tym przedmiocienie sporzadzono.

Faktury akceptowane byly do wyptaty bez potwierdzenia wykonanych robot. Zgodnie z § 9 umowy,

wyptata wynagrodzeniamogta nastapictylko na podstawle bezusterkowego protokotu odbioru robot

- odhior robot nie nastqpit.

Z Protok6t6w inwentaryzacji i trescl umowy z ulnzynieriq" wynika, ze wykonane roboty wentylacji

mechanicznej obarczonebyty bledaml projektowymi i wykonawczymi.
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2.9. W dniu 10 marca 2010 r. Drimex- Bud SA wypowiedziat Spoldzielni urnowe, przy zaawansowaniu

rzeczowo - finansowym wynoszqcym 98,06 % w stosunku do umowy. Realizacja inwestycji w

stosunku do umownego terminu zakonczeniarobot zostata opozntona 0 10 mlesiecv, Spoidzielnia

nr 2 nalezv do WiceprezesaDrimex - Bud SA Grzegorza Drewnowskiego, zostat on polaczonv z

lokalem nr 1,3 i 4 z przeznaczeniemna pomieszczenieApteki. Zamiennyprojekt polaczenia 4 lokali

ustugowych akceptowat dopiero w dniu 24 listopada 2010 r. projektant budynku Wojciech Karpinski :. i.',:"
(dow6d: wpis w dziennik budowy tom I" strona 87). Lokale ustugowenr 16 i 20 zostaty sprzedane

przez Drimex - Bud S.A. w ramach komercjalizacji w dniu 07.08.2009r i 11.01.2010 r.

Wszystkie zmiany wprowadzane przez IP zgodnie z umowa wymagafy akceptacji Sp6fdzielni.

Brak interwencji Spotdzlelni i akceptacja aneksu nr 1 do Umowy ze STOENw zakresie zmiany

warunk6w przvlaczenla- bytawyrazem akceptacjiwprowadzanych w trakcie budowy przez Drimex-

Bud S.A. zmlan, ktorvch konsekwencjaSqkoszty poniesione przezSpoldzlelnie i osoby flnansujace

" budowe lokali mieszkalnychi uslugowych.

Z analizy protok6t6w odbioru budynku przez Sanepid wynika, ze wiekszosc rob6t usterkowych

dotyczqcych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej dotyczyfy potaczcnvch lokali

ustugowych nr 1, 2, 3 i 4, ktorvch wspolwtasctclelem jest Wiceprezes Drimex - Bud SA

Grzegorz Drewnowski (dow6d: pismo z dnia 06 lipca 2010r L.dz. ZNS-722/298-2/201O/MA). Z

zapis6w w dzienniku budowy tom Ifl strona 89 - 93 wynika, ze w okresie stvczeri - luty 2010 r. na

budowie wykonywane bviv roboty z zakresu instalac]l wentylacji mechanicznej, montaiu drzwi

stalowych, instalacji elektrycznych, robot drogowych. Roboty nie zostatyodebrane przez Spoldzielnle.

Z przedstawionego wykazu zawartvch umow 0 budowe lokall uslugowvchwvnlka, ze lokal ustugowy

W dniu 25.02.2010 r. w dacie otrzymania opinii z Wacetob (kierowanej do Prezesa Zarzadu

Sp6tdzielni) Drimex - Bud przedlozvl fakture FV nr 2/02/10 na kwote 270.000,00 zf netto -

329.400,00 zl brutto. Do faktury nie zalaczono protok6tu odbioru wykonanych rob6t. Z tresci opisu na

odwrocie faktury wynika, ze dodatkowe roboty elektryczne zwiqzane sCize zwiekszenlem mocy dla

lokali ustugowych Drimex - Bud a nr 1, 2, 3, 4 - Apteka oraz dla lokali ustugowych nr 16 i 20.

Zapotrzebowanie dodatkowej mocy wiqzato si~ z wykonaniem projektu zamlennego, rozbudowa

przytCiczy energetycznych dla budynku przez STOEN, wykonaniem dodatkowych rozdzielnic

elektrycznych, rozbudowy WLZ ( wewnetrznvch linii zasilajqcych) zmiane srednlc kabli itp.

Sp6tdzielnia w zwiqzku z tym poniosla dodatkowe koszty rozbudowy przvlacza energetycznego

(zwiqzane ze zwiekszonvm zapotrzebowaniem mocy) na kwote 99.350,41 zt -faktura FV 8960030609

z dnia 20.01.2010 r.
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2.10. Rozliczenie finansowe na dzieri rozwlazania Umowy 152/2006

Rozliczenie wykonania umowy 152./2006 z Inwestorem Powierniczym Drimex - Bud S.A. pr~ez

Sp6tdzielni~ nie nastaplio, ani w trakcie trwania umowv, ani po jej wypowiedzeniu.

Spoldzielnia w zwiqzku z brakiem realizacji stanu ,,0" w okresie od stycznia 2007 r. do marca 2008 r.,

na podstawie § 30 ustep 1 umowy dziaiajqc w interesie finansujacvch miaia prawo obclazvc

Inwestora Powierniczego karami umownymi w wvsokoscl 0,03 % wartoscl przedmiotu umowy za

kaidy dzleri zwtoki.

Spoldzielnla mlala rowniez prawo cdstaplc cd' Umowy 152./2006 z przyczyn lezacvch po stronie

Inwestora Powierniczego - poniewaz zwloka w reallzac]l inwestycji wobec terminow okreslonvch w

zalacznlku nr 7 do Umowy dotyczqcych etapow stanow zerowego, stanu surowego i robot

wvkoriczeniowego trwata ponad 30 dni i nieprawdopodobnym byto zakonczenle calosci robot w

terminie okreslonvrn na 18 mleslecvod daty wprowadzenia na budowe,

W rezultacie wykonanie inwestycji opMnione zostalo 0 nastepneIS mlesiecv a jej koszt wzros! 0 co

najmniej 9 ml ztotvch, co stato si~ zrodlem powaznvch konfllktow z osobami finansujqcymi

inwestycje.

Z zapisu w dzienniku budowy Kierownika budowy z dnia 11.03.2010 r. wynika, ze z dniem

11.03.2010 r. Spotdzielnla : przejela ochrone budynku inwestycji Belgradzka 14. W budynku

wstrzymane zostalo wykonywanie robot.

rozwiqzaniu przez Drimex przedogtoszeniemupadlosci (10.03.2010 r. -12.05.2009 r.).

przest6j oraz brak obciqzenla Drimex karami umownymi w trakcie trwanla umowy i po [e]

akceptujac w listopadzie 2009 r. zaawansowanle rzeczowei finansowe inwestycji na 98,06 % przy

niezakorkzonym procesie inwestycyjnym w pelni zdawala sobie sprawe, ze pozostate z rozliczenla

umowy srodki finansowe, nie zabezpieczajqpozostatychdo wykonania robot.

W styczniu i lutym 2010 r. nastapil przestoj w realizaqi robot nie stwierdza si~ zadnego wpisu w

dzienniku budowy, kt6ry by swladczvl 0 podejrnowanvch interwencjach ze strata Spoldzielnl.

Spoldzlelnla zatrudniata profesjonalnie przygotowany zesp6t Koordynatora i inspektor6w nadzoru,

ktorvch zadaniem byto nadzorowanieprawldlowosci przebieguprocesu inwestycyjnego.

Zesp61potwierdzol bezusterkowe rzeczowo - jinansowe zaawansowanie inwestycji, akceptujqc do

Jistopoda 2009 r. bez zasttzeien protok6fy odbioru. Nastepniew 2010 r. w trakcie inwentaryzacji te

same osoby, zakwestionowafyjakosc wykonanych i odebranychrobot.

Sp6tdzielnia akceptowata op6Znieniaw realizacji inwestycji, swiadcza a tym fakty braku reakcjl na
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3. Zakres rzeczowo - finansowy wynikajqcy Z Umowy 37 zdnla 16.04.2010 r.:

Zakres umowy obejmowat dokoriczenla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Belgradzkiej w oparciu 0

protokoi inwentaryzacji prac i robot sporzqdzony na dzieri wprowadzenia Inwestora Powierniczego

na budowe (zalacznlk nr 8L zgodnie z przyj~tym harmonogramem rzeczowo - finansowym

Dowod pismo SM z dnia 24 marca 2010 r. L. dz. N/2275/10.

Zarzad Spoldzielnl w pismle z dnia 11 marca N/1993/10 i 24 marca 2010 r. oswiadczvt, i.e rozwiqzanie

umowy uwaza za bezzasadne i wezwat Drimex do zwrotu kwoty 1.560.024/87 zt netto nie

rozliczonych zaliczek ipoinformowat 0 koniecznosci nallczenia kar umownych itp.

Z pisma Drimex z dnia 12.04.2010 wynika, ze uznaje zaplatv dokonane przez Spotdzielnle na kwote

585.525/98 zt i proponuje ich rozliczenie z naleznosclaml z tvtulu kaucji gwarancyjnych. Sp6tdzielnia

w dniu 10 maja 2010 r. skierowala do Sadu Okregowego w Warszawie pozew przeciwko Drimex a

zaplate kwoty 3.856.688/00 zt z tytufu kary umownej z umawy 152/2006, nie zwrocone] zallczkl, nie

zaptaconych faktur, przy czym kwota ta powstafa w wyniku potrqcenia sumy pawyiszych

wlerzvtelnosci z wlerzvtelnoscia Drimex t tytutu kaucji gwarancyjnych w kwocie 2.368.694/00 zt.

Dane zawarte w pozwie nie wynikajq z zaplsow ewidencji kslegowe], ponlewaz kompensaty w

ksiegach rachunkowych nie zostalv dokonane. Na dzieri 31.12.2011 r. figuruje w zapisach kslegowvch

konta 249 - zobawiqzanie wobec DRIMEX S.A. z tytutu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych w

wvsokoscl 2.386.694A5 zt.

w dokumentacji finansowo ksiegowe] ).tytut6w nie wiadomo (brak dokumentu

Nie przedlozono dokumentacji dotyczqcej rozwiqzania umowy, jedynie na podstawie kilku pism z

wzajemnej korespondencji wynika, ze Drimex w J10statecznym wezwaniem do zaplaty"

nr DB/BEl/67/03 data nie mana/ wezwaf Spotdzielnle do zaplatv kwotv 5.539.761,45 zt - z [akich

J6zef Karwowski

kierownik budowy (Przewodniczqcy Kcmisjl],

Dyrektor ds. lnwestvcjl,

inspektor nadzoru robot budowlanych,

inspektor robot sanitarnych,

inspektor robot sanitarnych.

Jerzy Jakubowski

Krzysztof Perzanowski

Krzysztof Odowski

Zdzistaw Mazurek

- nazwiska nie podano.

Ze strony Inwestora Powierniczego w sklad komisji powofani zostali:

Ze strony Spoidzielni powolana zostata przez Prezesa Spotdzlelni komlsja inwentaryzacyjna w sklad

ktore] weszli: Robert Paterek, Maciej Maliszewski, Tomasz Orliriski i Przedstawiciel Dziaiu Eksploatacji
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1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego;

2. dokonanie odbior6w czesciowvchorazczvnnosclodbioru koricowego iostatecznego:

3. przekazanieinwestorowi protok6t6w odbioru orazdokumentac]i powykonawczej;

4. uzyskanie pozwolenia na uiytkowanie budynku w tym czesci handlowo ustugowej w stanie

developerskim;

5. przygotowanie i przediozenle Zarnawlajacemupetne] dokumentacji z procesu inwestycyjnego,

nlezbedne] lub pomocnej dla dakonania podziatu nleruchomosci i ustanowienia odrebne]

wiasnoscl poszczeg61nychlokali;

6. wykonanie niezbednvch prac poprawkowych i dodatkowych wynikajqcych z rob6t wykonanych w

zakresie lokali mleszkalnvch i uzytkowvchprzezDrimex- BudS.A.;

7. prac projektowych, budowlano montazowvch i dostaw niezbednvch do przekazania budynku do

eksploatacji, a nie wykazanychw przekazanejdokumentacji projektowej;

8. projektowej sporzadzenie koricowego rozliczenia inwestycji najpoznle] w clagu 90 dni od daty

uzyskaniapozwolenia na uzvtkowanle itd.

Za zrealizowanie przedmiotu umowy okreslonegow p. 1, 2, 3 A, 5, 6 strony ustality wynagrodzenie

ryczattowe w wvsokoscl 2.999.905,40 zt. Do Umowy nie zostai zalaczonv zalacznik nr 8 - protokol z

inwentaryzacji robot pozostajqcych do zakorkzenia inwestycji, z kt6rego w spos6b jednoznaczny

wynikata by, lokalizacja i ilose robot pozostajaca do wykonania. Z zalacznlka nr 9 harmonogramu

rzeczowo - finansowego wynika, ze roboty z zakresuumownego wvstepowaiv w czesclachwsp61nych

budynku - korytarze, klatki schodowe, dach, taras, elewacja budynku, garaz i otoczenie.

W zakres wchodzity niezakoriczone raboty budowlane i drobne roboty usterkowe tynkarsko ~

malarskie, uzupetnienie posadzekzgresowicokotow,

W zakres robot instalacyjnych wchodzita zakorkzenie zakresu robot wentylacji mechanicznej,

tryskaczowej i elektrycznej zwiqzanych z zamiennymi projektami technicznymi, ktore Spoldzielnla

akceptowata w ramach robot dodatkowych w rozliczeniach z Drimex. W zakres rob6t drogowych

. wchodzifo zagospodarowanie terenu woko! budynku.

Umowq wytqczone zostaty roboty usterkowe i poprawkowe w lokalach mieszkalnych i ustugowych.

Wynagrodzenie za roboty poprawkowe w lokalach mieszkalnych i uzvtkowvch, miato zostac

okreslone na postawie wykazu prac do wykonania w formie zatacznika nr 14 do umowy i scalonych

ryczaftowych cen jednastkawych lub wskaznlkow do kasztorysowania - zalacznik nr 15 i 16 do

umawy. Do Umowy nie zalaczono- zatacznlkanr 14.

nlezbednvch robot do wykonania przed przekazaniem db eksploatacji budynku Belgradzka 14, z

wytqczeniemrobot w lokalachmieszkalnychi uiytkowych (zafqczniknr 9);

I
I
I

I

I
I

I
I
I
I
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Na dzieri 3 marca 2011r, umowne wynagrodzenie ulnzynierii" wyniosfo 5.584.096,29 zt. W stosunku

do ryczattowego wynagrodzenia,wzrosroo 2.584.590,89zt netto.

Aneks nr 4 sporzadzonvzostal w dniu 20 pazdzlernika2011r, w nawiqzaniu do stwierdzeri zawartych

w aneksie nr 3 i rozszerzal umowny zakres robot 0 kwote 457.500,00 zt i umozllwlal dalsze

rozszerzenie wynagrodzenia umownego 0 robaty stwierdzone protokolami koniecznosci,

Wartosc rob6t zaneksunr 4 okreslona zostatana dzieri 31.12.2010 na kwote 1.790.281.07zt netto.

Aneks nr 6 sporzadzonvzostal w dniu 03.03.2011 r. i rozszerzal umowny zakres rob6t a: nastepne

roboty dodatkowe zlecone do wykonania w trakcie odbioru w tym usuwanie wad i usterek w

lokalach mieszkalnych i ustugowych oraz prace zwiqzane z dernontazern elektrycznego przvlacza

budowlanego - wartosc robot z aneksu nr 6 - okreslona zostala na dzieri 31.12.2010 r. na kwote

446.409,82 zt.

budowe, realizowane b~dq wg harmonogramu rzeczowo_. finansowego. Inne prace niezbedne do

wykonania nie ujete w harmonogramie b~dq realizowane wytqcznie na podstawie protok6t6w

koniecznoscl. Sp6tdzielniawspolnle z IPprzyudziale inspektor6w nadzoru inwestorskiego sporzadzila

w okresie ad 22 kwietnia do listopada 2010 r. - 32 protok6ty koniecznoscl wykonania rob6t

dodatkowych.

Do Umowy 37 z dnia 16.04.2010 r. sporzqdzono6 aneksow w tym 3 aneksy dotyczyty zwlekszenla

zakresu rob6t do wykonania.

Aneks nr 2 sporzqdzony zostal w dniu 15 pazdzlernika 2010 r. obejmowat roboty budowlane i

projektowe w garaiach oraz dostawe barter ochronnych, pochylni i schodow - razem na kwote

387.500,00 z! netto.

Roboty oraz pracewykazanew protokole inwentaryzacji sporzadzonvm na dzleri wprowadzenia !Pna

gruntu 7/6, 7/10, 7/11 zobrebu 1-11-05;

lit wystawi weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowq, kt6rq INZYNIERIAbedzle rnlala prawo

wvpelnlc do kwoty nie zwr6conych kosztow inwestycji wraz z wszystkimi naleznosciami

ubocznvmt.

Ustalono, ze w ramach wynagrodzenia za roboty INZYIERIAprzejmie ad Zamawiajq_cego3 lokale

rnleszkalne 0 nr I, 6, 7 wraz z przvnaleznvmi miejscami postojowymi - 0 laczne] wartoscl

1.425.029,09 zt,natakich samychzasadachjak inni finansujq_cy.

W razie braku srodkowna rachunku powierniczymIIlnzynieria" prowadzlc bedziebudowe zesrodkow

wlasnvch, najpoznie]do 31 grudnia 2010 r.

W celu zabezpieczeniazwrotu poniesionychkoszt6w inwestycji Sp6tdzielnia:

e ustanowi hipoteke kaucyjnq na kwote 5.000.000,00 zt na nieruchornoscl obejmujqcej dzlalkl (."(S\,,~"':i;;;
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3.1. Przeblegreallzac]!i odbiory w ramach umowy 31 z dnla 16.04.2010 r, z Inzynieriq:

W dniu 25.06.2010r Kierownik budowy formalnie zgtosH zakoriczenia robot w budynku.

ztozyt w imieniu Sp6fdzielni oswiadczenie°gotowoscl do odbioru I zlozv! wnioski 0 dokonanie przez

stui:by paristwowe obowiqzkowych kontroli w ramachprocedury okreslone] przez Prawo Budowlane.

Rozpoczeto procedury odbior6w przez:

Powiatowego Inspektora NadzoruSanitarnego,

Paristwowa straz Pozarna,

Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego, ktorzv przvstapili do obowiazkowvch kontroli

dopuszezajqcyehbudynek do uzvtkowanla.

W dniu 19 Ilpca 2010 r. - budynek do ui:ytkowania dopuscilaStrai.Poi:arna.

W dniu 27 lipca 2010 r. - Powiatowy lnspektor Sanitarny.

W dniu 2 sierpnia 2010 r. - Powiatowy lnspektor NadzoruBudowlanego.

W dniu 27 sierpnia 2010 r. wydana zostatadeeyzjapozwolenia na uiytkowanie.

W dniu 13 wrzesnia 2010 r. detyzja uprawomocnita sie,

29listopada 2010 r. - odbioru budynku do eksploatacji.

Komisja dzlaiala dokonujqc przegladow i odbiorow z prac komisji sporzqdzonych zostalo 12

protokotow w ktorvch opisano usterki i niedor6bki.

Komisja ustalita termin przekazaniadokumentacji powykonawczej budynku i dokumentacji budowy

na dzieri 10.12.2010 r. Termin usunleclastwierdzonychw budynku wad i usterek - ustalono na dzleri

31 marca 2011r.

W dniu 4 pazdzlernika2010 r. przystapllado prac .komisjazdawczoodblorcza ktora dokonala w dniu

Roboty w inwestycji Belgradzka zostaty zakoriczone w dniu 25 czerwca 2010 r. zapis w dzienniku

budowy tom III str.l00, kierownika budowy i zlozonv zostal do Powiatowego Inspektora Nadzoru

budowlanego wniosek 0wydanie pozwoleniana uiytkowanie budynku.

Roboty realizowane byty:

do 19 Iipca 2010 r. z zakresurobot budowlanych i instalacyjnychzwiqzanychz ochrona pozarowa

budynku (garaze,czesciwspolne budynku),

do 27 Iipca 2010r - usuwanew budynku byty roboty z zakresu usterek wentylacji mechanicznej

w czesc!ustugowej polaczonvchlokali nr 1, 2,3,4,

do 2 sierpnia z zakresu pozostatych robot budowlanych w tym zagospodarowaniem terenu

roboty drogowe i chodnlki,

W dniu 27 sierpnia 2010 r. wydana zostata Decvzja pozwolenia na uzvtkowanle budynku.



bram garaiawych.

Zwraca sie uwage, ze sa to kolejne zmiany w stosunku do projektu wentylacji mechanicznej kt6rej

zespot lnspektorow nadzoru dokonat w trakcie odbioru budynku do eksploatac]i, w sytuacji gdy juz

raz projekt zamieniany byt uzgadniany ze Spotdzielnla i na rzecz Drimex i ,:,!yptacono w 11/2011

dadatkowo kwote 650.000,00 zt netto.
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trwalego oznakowania pornleszczeri,

v'"okresie przed uzyskaniemdecyzji pozwolenia na uzvtkowanle budynku. Tylka protokolv koniecznosc:

nr 28 do 32 sporzadzone zostaty w dniach ad 10.09 do 30~11.2010 r. - po uzyskaniu decyzji

pozwolenia na uiytkowanie, dotyczyty wykonania robot dodatkowych z zaleceri komisji odbioru:

zmiany sterawania klapami dymowymi - z elektromagnesow na sifowniki,

doprowadzenia wody do pomleszczenwentvlatorow,

drzwi poiarowe, bramy wjazdowe.

Na podstawie przekazanej dokumentacji w tym Protokoiow Konlecznosclod nr 1 do 32, dofqczonych

do rozllczenla rob6t i faktur stwierdza sle ze wiekszosc robot w budynku musiata bye wykonana w

kom6rki i pomieszczeniagospodarcze,

Instalacje: wodociqgowo - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, poiarowe, elektryczne,

sterowania i sygnalizacji,

pomieszczeniatechniczne,

W dniu 29 listopada 2010 r. komisja formalnie zakoriczylaczvnnoscii odebrane zostaty:

halegaraiawe zlokalizowanena czterechpoziomachbudynku

wentylacja garazv,

rtledorobkl iwnioskl 0wykonanie robot dodatkowych.

Zagospodarowanieterenu.

Komisja dzlatala dokonujqc odblorow- w okresie ad 04.10 do 19.10.2010 r. Z prac komisji

sparzqdzonych zostalo 12 protok6t6w odbior6w w kt6rych zgtoszono zastrzeienia usterki,

Pamieszczeniatechniczne i gospodarcze,

Przedsionkiwind i powierzchnie towarzvszace,

Kom6rki lokatorskle,I
I

I

Korytarze,

Lokalemieszkalne,

Budynek zostal przygotowany do przekazania Sp6tdzielni do eksploatacji.

W dniu 29 pazdzlernlka2010 r. odebrane zostafyprzezSpotdzlelnie:

Klatkischadowe nr: I, II, III, IV,
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Dow6d; pismo z dnia 061ipca 2010r L.dz. ZNS-722/298-2/2010/MA

Stwierdza sie ze roboty dodatkowe wynikajqce z faktury FV 56/B/364/10 i 57/B/364/10 za roboty

malarskie- na kwote 264.352,07 zt zwlazane sa z zalaniem garazv.: powinny bye sfinansowane w

Razem na kwote

Paz. 67

119.234,27 z!

34.000,00 zt

153.234,27 zt

Poz. 66 zestawienla do PK911 z dnia 30.11.2010 r.

3.2. Z anallzv protok6t6w odbioru budynku przez Paristwowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego wynika,

ze wlekszosc robot usterkowych dotyczqcych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowe]

dotyczyfy polaczonvch lokali ustugowych nr 1,2,3 i 4 (wspolwlasclclelem jest Wiceprezes Drimex -

Bud SA) dotyczqcych wentylacji mechanicznej zostala wykonana w okresie llpca 2010r. Budynek w

dniu 27 lipca 2010 r. Paristwowv Inspektor Sanitarny dopuscll do uzvtkowanla, Roboty zwiqzane z

zabezpieczeniaml pozarowvml i bezpleczenstwern os6b przebywajqcych w budynku - bariery i

balustrady, musia!a bye wykonana w lipcu 2010 r., poniewai budynek w dniu 19 lipca 2010 r.

i 2 sierpnia 2010 r. uzvskal pozytywne odbiory Paristwowe] Strazv Pozarne] iPowiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego.

Uznaje sie, ze w ramach robot poprawkowych zaleconych przez zewnetrzne stuzby sanitarne i straz

Pozarna wykonane zostaty roboty za kwote :

System sterowania klapami dymowymi byt przedmlotern odbiorow przez Paristwowa Straz Pozarna,

Paristwowego inspektora Nadzoru Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego -

ktorzv do zrealizowanych robot z zakresu wentylacji mechanicznej nie wnlesll zastrzezeri (klapy

dymowe instalowane Sq w .svsternle kanalow wentylacyjnych). Ta sama uwaga :doty'czy

doprowadzenia wody do pomleszczeri wentvlatorow i rnontazu dodatkowych dw6ch bram

garazowvch.

Stwierdza sle, ze roboty wykraczajqce poza zrealizowany projekt, wniesione po zakoriczenlu robot w

inwestycji i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzvtkowanle Sqwyrazem braku koordynacji i nadzoru

ze strony Spoldzlelni i w zwiqzku z tym powinny bye wykonane ze srodkow Spoldzielnl a nie na koszt

finansujqcych inwestycje - ponlewazwykraczajq poza zawartq umowe.

Odbiory budynku przez Paristwowa Straz Pozarna, Paristwowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego i

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,·odbyty si~ na przelomie Iipca i slerpnia 2010 T. i

stwierdzajq ze wszystkie roboty w budynku zostafy zakoriczone, do wykonanych robot nie wniesiono

zastrzezeri i uwag. Straz Poiarna zalecita jedynie doposazenle budvnku w znaki podswietlane

ewakuacyjne w garazu i ustugach - to wyposaienie uwazane jest za standardowe.
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3.4. Pozwolenle na uiytkowanie budynku Belgradzka14:

Na podstawie Decyzji nr 206!AjURN!2007 pozwolenia na budowe Sp6tdzielniazostala zobowlazana

do uzyskania pozwolenie na uzvtkowanle budynku stosownie do art.55 Prawa budowlanego.

Inwestor w stosunku do kt6rego nalozono obowiqzek uzyskania pozwolenia na u:i.ytkowanie jest

zobowiqzany zawiadomic zgodnle z wlasclwoscla wynikajqcq Z przepisow szczegolnvch organy:

Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej, Paristwowe] Inspekcji Pracy, Paristwowe] Strazv Poiarnej 0

zakoriczeniu budowy obiektu i zarnlarze przystqpienia do jego uzvtkowanla, Organy zajmujq

stanowisko w sprawie zgodnosclwvkonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - art. 56

prawa budowlanego.

Downiosku 0 udzielenie pozwolenia na uzvtkowanie Inwestor zobowiqzany byt dolaczvc:

oryginat dziennik6w budowy,

oswiadczenie kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i

warunkami pozwoleriia nabudowe orazprzepisami,

o doprowadzeniu do naleiytego stanu i porzadku terenu budowy,

oswiadczenia 0 wlasciwvm zagospodarowaniuteren6w przylegtych,

protok6ty badari i sprawozdari,

lnwentarvzacje geodezyjnq powykonawczq,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnvmi przepisami, odbioru przytqczy,

kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budvnku,

30 marca 2011r.

Nie okazano protokolu odbioru wad, niedorobek i usterek, ktore lnzvnieria miala USUilCj_C do dnia

3.3. W rezerwe do rozliczeniaz finansujqcymi lnwestvcle Belgradzka,Sp6tdzielniawprowadzHa zawvzona

kwote za roboty drogowe odtworzenia miejscpostojowych.

Z dokumentacji przetargowej okazanej przezSpoldzlelnie wynika,:i.e zakres robot do wykonania byt

negocjowany z3 firmami. Wybranazostatafirma DROMO,poniewai zawykonanie robot zaoferowala

kwote 603.725,00 zt (dow6d protokol z dnia 08.08.2011 r.), natomiast do rezerwy Spoldzielnla

wprowadzita kwote 816.000,00 zt - zawyzonqw stosunku do przvjete] i zatwierdzonej przez Zarzqd

Spotdzielni oferty 0 kwote 212.275,00zt.

ramach odszkodowania atrzymanego ad ubezpieczyciela budowy W okresie jej realizacji.

Iniynieria taka polise miala przedlozvc Sp6fdzielni w ramach § 7 Umowy 37 z dnia 16.04.2010 r,

Obclazenie koszt6w inwestycji kwota 264.352,07zt uwaia slezanieuzasadnione.
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pismo z dnia 27.07.2010 r. znak ZNS- 722/298/2010jMA Paristwowego Powiatowego tnspektora

Sanitarnego - udostepnlono 1 strone z 4 stron dokumentu,

protok6f Kontroli Obowiqzkowej z dnla 02.08.2010 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego,

decvzje NR -II OT/281/U/2010 z dnia 27.08.2010 r. pozwolenia na uzvtkowanie wydanq przez

Powiatowego Inspekfora Nadzoru Budowlanego.

Biegtemu nie przedstawiono wnioskowanych pismem z dnia 18.08.2010 r. materiat6w w postaci

wniosku IP zlozonego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Materiaty te maja bardzo

istotne znaezenie dla wydania opinii dotyczqcej oceny i koniecznoscl wykonania robot dodatkowych

swietle Aneks6w 2, 4, 6 do Umowy 37 z dnia 16.04.2010 r., z trescl kt6ryeh bezposrednio wynikajq

wady, usterki i niedor6bki w robotach budowlanych, instalaeyjnyeh wentylaeji i sygnalizacji

wykrywania poiaru - koniecznych do wykonania na okolicznosc uzyskania pozytywnej opinii

Paristwowe] StrazvPozarne].

Dokonano oeeny przediozonvch przez Spoldzlelnie materiat6w, z kt6ryeh wynika, ze:

Powiatowy lnspektor Nadzoru Sanltarnego

Inwestor Powierniczy PBOiRI ulniynieria" zgtosit w dniu 31.05.2010 r. do Paristwowego Inspektora

Sanitarnego zakoriczenle budowy budynku mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej i zamiar przystqpienia

protokol Kontroli z dnia 20.07.2010 r. nr ZNS/239/10 Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanltarnego,

Sanitarnego,

w razie zmian nie odstepuiacych W spos6b istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow

pozwolenia na budowe - kopie rvsunkow i opis uzupeinlajacv,

oswiadczenla 0 braku sprzeciwu lub uwag ze strony Powiatowej Inspekcji sanitarnej, Paristwowe]

Strazv Pozarne] i Paristwowe] lnspekcji Pracy,

protok6t6w odbioru budynku przez Powiatowy Nadzor budowlany wraz z kopla wniosku

ztoionymi dokumentami w ramach wvmogow Prawo budowlane,

Oecyzji Powiatowego lnspektora budowlanego - Pozwolenia na uzvtkowanle budynku.

W ramach tych punktow blegla otrzvmala zblor dokument6w obejmujqcy:

pismo z dnia 16 czerwea 2010 r. znak ZNS- 722j298j-lj2010jMa Paristwowego lnspektora

Sanitarnego - 2 strony z 4 stron (brak 2 i 4),

protokol Ogledzin robot budowlanych z dnia 18.06.2010 r. Powiatowego Paristwowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego,

pismo z dnia 06 lipea 2010 r. znak ZNS-722j298-2j2010/MA Paristwowego Inspektora

\

\
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klimatyzacyjne zamontowane na potrzeby Apteki (poiaczone lokale ustugowe1, 2, 3, 4) usytuowano

na dachu budynku ponad cz~sciqmleszkalna,co jest niezgodnez zalozenlami projektu budowlanego

budynku:

w pomieszczeniach sanitarnychbrak wentylacji grawitacyjnej

brak rozdzielenia lokalu drogerii od lokaluapteki

braku mozliwosci oceny pomieszczeri przynaleinych ( brak oswletlenla wskazania miejsca

lokalizacji)

brak wynik6w badania bakteriologicznegowody pobranej zwewnetrzne] instalacji

brak oswladczenla projektanta 0 polaczenlu 4lokali w Llokal na potrzeby apteki itp.

brak oswladczenia inwestora 0 wlasciwvm zagospodarowaniu terenu

braku oswiadczenla 0 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie ze sztuka

budowlana, projektem budowlanym, powykonawczym, przepisami i obowiqzujqcymi normami.

Pismo z dnia 27.07.2010 r. ZNS-722/298/2010/MA i protok6t kontroli z dnia 20.07.2010 r.

nr ZNSj239j10 Sanepid stwierdza, ze usunleto usterki wykazane poprzednimi protokotami,

uzupetniono dokumentacje budowy, pomiary wvdajnosci wentylacji, pomiary poziomu haiasu,

wykonano wentvlacje w pomieszczeniachsocjalnych.W zwiazku z powyiszym Paristwowv Powiatowy

Inspektor Sanitarny nie sprzeciwia si~ dopuszczeniu do uiytkowania budynku mieszkalno -

garazowegoBelgradzka.

Pismo z dnia 06.07.2010 ZNS -722/298-2/2010jMA zawiera, ze urzadzenla wentylacyjne i

do [ego uzvtkowania. Paristwowv Powiatowy Inspektor Sanitarny w trakcie obowiqzkowych kontroli

odbytej w dniach 14.06.2010 r. i 28.06.2010 r. stwierdzit w protokolach ZNS/192/10 i ZNS/ 213/10

nastepujace uwagi:

Pismo.z dnia 14.06.2010 ZNS-722/1j2010jMA stwlerdza, ze w trakcie kontroli nie przedstawiono

zalacznikow:

projektu budowlanego CZIiSC 1,2,3,

nie udostepnlono lokalu apteki,

oswiadczenia kierownika budowy,

projektu z wydajnosci mechanicznejgarazuiapteki,

protok6t6w z pomiaru poziomu dzwleku w pomieszczeniachtokall mieszkalnychod wentylacji

mechanicznej.
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Powiatowv lnspektor Nadzoru Budowlanego

Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ogledzlnv budynku Belgradzka 14

przeprowadzat dwukrotnie 18.06.2010 r. i 02.08.2010 r. Z protok6tu ogledzln rob6t budowlanych

sporzadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w dniu

18.06.2010wynika, ze w budynku Belgradzka14 - nie stwierdzono istotnych odstepstw w realizacji

budynku. Zgodniez projektem zreallzowanogarai. na 256 miejsc postojowych. Stwierdzono lstotne

odstepstwo w realizacji planu zagospodarowaniaterenu w czescizachodniej wykonywanej zabudowy

w ukladzle i usytuowaniu miejsc postojowych i chodnika od strony polnocne] i innych drobnych

elementach zagospodarowania. Zmiany w zagospodarowaniu nastapiiv z wniosku mleszkaricow

istniejqcej zabudowy na skutek zaleceri Par'istwowejStrazv Pozarne] po pozarze komory zsypowej w

budynku Belgradzka18 w zwiqzku z usprawnieniemdrogi p/poz, do lstnlejace] zabudowy 8elgradzka

18, 20, 22. Z Protokotu Kontroli Obowiqzkowej przeprowadzone] w dniu 02.08.2010 przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanegodla m.st. Warszawy wynika, ze w budynku wraz z

otoczeniem wykonano wszystkie roboty - obiekt nadaje sie do uzvtkowania. W dniu 27.08.2010 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanegowydat Decvzje NR- 1I0Tj281/U/2010 - pozwolenia na

uzvtkowanle budynku, ktora stala sif; ostatecznaw dniu 13.09.2010 r. Nastepnle w tym samym dniu

27.08.2010r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaf Postanowienie NR 1I0Tj28/Uj2010

wvmlerzvi Sp6fdzielni kare w wysokosci 5.000,00 zt za stwierdzone odstepstwo od projektu

budowlanego zatwierdzonego Oecyzjq nr 206/AURN/2007 z dnia 23.03.2007 r. W uzasadnieniu

podano, ze przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 2.08.2010 r.

przeprowadzH kontrole obowiqzkowa w trakcie, kt6rej nie stwierdzono istotnych cdstepstw ad

zatwierdzonegoprojektu, to analiza materiafu dowodowego wvkazaia, iz zrniane usytuowania miejsc

Spotdzielnlaprzedlozvia pismo z dnia 191ipca2010r Komendy Miejskiej Paristwowe] Straiy Poiarnej

wyrai.ajqcejStanowiskow sprawie zgodnosciwykonania obiektu z projektem budowlanym.

W pismie stwierdzono zgodnosc wykonania budowy budvnku mieszkalnego z uslugarnl i garaiami

podziemnymi przy ul. Belgradzkiej 14 z projektem z zakresie ochrony przeciwpoiarowej oraz ze

zmianami okreslonvmi przez projektanta jako nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego(polaczenie lokali ustugowychnr 1, 2, 3,4 w pomieszczenie apteki i drogerii).

Strai. Pozarnazaleclla, przed przystqpieniem do uzytkowania budynku, cz~scpodziemnq budynku

nalezvwvposazvcw podswietlane znaki i dwustronnosctransmisji alarmu.

Paristwowa Straz Pozarna:
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4. Podsumowanie do umowy 152/2006 -rozliczenlar

Rozllczenie wykonania umowy 152/2006 z Inwestorem Powierniczym Drimex - Bud SA przez

Spofdzielni~nie nastaplio, ani w trakcie trwania umowy, ani po jej wypowiedzeniu.

Inwestycji powinna wvnoslc co najmniej 717.405,88ztwg nastepujacegowyliczenia:

43.022.100,00 zt - 2.260.818,00 it (projekty - 905.400,00 zt komercjalizacja i nadz6r) x 1,8% :::

717.405,88 zt

2010.

3.6. Budynek w dniu 29 listopada 20llr przejetv zostal przez Spotdzielnie do eksploatacji. Praces

przejecia budynku trwat przez 4 miesiace od 2 sierpnia 2010r do 29.11.2010r, przy oslagnieclu

gotowosci w dniu 25 czerwca 2010r, orazpo odbiorach bezusterkowych przezSANEPID,Paristwowa

Straz Pozarna w lipcu 20l0r i ostatecznym bezusterkowym odbiorze przez PINSw dniu 2 sierpnia .

3.5. Przejecle budvnku do eksploatac]l przezSpotdzielni~.

Sp6tdzielniado odbioru budynku od wykonawcyprzvstapiia z 3 tygodniowq zwloka, odbiory trwatv 2

miesiqce od dnia 04 pazdziernlka 20l0r do 29 listopada 20l0r, i zostaly podzielone na 2 etapy. W

pierwszym etapie Komisja dokonywata przeglqd6w i oceny wykonanych rob6t bedacvch

przedmiotem umowy nr 37/2010 (klatekschodowych,czescl lokali mieszkalnych,korytarzy, kornorek,

wejse do budynku, pornieszczen technicznych),z prac komisji sporzadzono 12 protokotow z kt6rych

wynikato zew wykonanych robotach usterkimalarskie,tynkarskie, posadzkarskie,drobne nie dorobki

w robotach elektrycznych (brak dekll; obrobienia koricowek), czynne zacieki na sufitach i w sclanie

- szczelinowej.W czesci pomieszczeri nie byty zakoriczone roboty malarskle, wvstepowaly uszkodzenla

osclezv drzwi, zalecono na wniosek Sp6tdzielniwvmiane elektrornagnesow na sitowniki elektryczne w

instalacji wentylacji mechanicznej.

W dniu 29 listopada 2011 r. dokonano przeglqdu pornleszczen garazowvch, gospodarczych,

technicznych, drzwi poiarowych i bram wjazdowych stwierdzono drobne usterki malarskie,

. tynkarskie, instalacyjne, porzqdkowe, brak luster, czesclowo trwatego oznakowania.

Uzgodniono, ze Iniynieria stwierdzone usterki i niedor6bki usunie do 30.marca 2011r oraz ze do

10.12.2010r - przekazana zostanieSpoldzlelnl pefna dokumentacja powykonawcza budynku.

postojowych naleiy uznac za lstotne cdstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, co

skutkowato natoieniem na Spotdzielnie karyw wvsokoscl 5.000,00zt,

,,',: ,', '
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5.2. Na dzleri 30.11.2010 r. Sp6tdzielnia na podstawie wyceny zawartej w pozostalvch protok6fach

konlecznoscl ad nr 2 do nr 32 utworzyta rezerwe na kwote 2.808.949,50 zf (PI< - 911).

Na dzien 31.12.2010 r. Sp6tdzielnia na podstawie faktury za roboty rozliczyta z rezerwy kwote

705.187,79 zt - pozostaia do rozliczeniaw 2011r. kwota 2.103.761,71 zt.

5.1. Razem do 30.11.2010 r. zafakturowano roboty z umowy, aneksu nr 2, protok6tu koniecznoscl do

Aneksu nr 4 kwote 2.776.149,79 zt.

Do faktur dotqczono protak6ly adbioru robot podpisane przez inspektor6w nadzoru inwestorskiego

i inspektora nadzoru Spoidzlelnl oraz FV 037/8/364/2010 - na kwote 8.378,11 zt za dodatkowe

roboty drogowe z protok6tu konlecznoscldla kt6rych - protok6tu odbioru robot nie dotaczono.

5. Podsumowaniedo Umowy nr 37 zdnla 16.04.2010r.

Na dzieri 3 marca 2011r, wynagrodzenie· umowne "Inzynierii" wyniosto 5.584.096,29 zl,

W stosunku do wynagrodzeniaz dnia 10.04.2010r. wzrosto 0 2.584.590,89zt netto.

Na podstawie dokumentacji finansowo - ksiegowe] stwierdza sle, ze w ramach umowy 37 z dnia

16.04.2010 r. rozliczono na dzieri 30.11.2010r. roboty na kwote -- 2.775.146,79 zt netto .

.Na podstawie faktur 021/B/364/2010, 027/B/364/2010, 037/B/364/2010, 033/B/364/2010,

041/B/364/2010,066/B/364/2010, 130/B/364/2010.

Sp6tdzielnia miata r6wniet prawo odstaplc od Umowy 152/2006 z przyczyn lezacvch po stronie

Inwestora Powierniczego - poniewai zwtoka w realizacji inwestycji wobec terrninow okreslonvch w

zai, nr 7 do Umowy dotyczqcych etap6w stan6w zerowego, surowego, wvkoriczenlowego trwata

ponad 30 dni i czynita nieprawdopodobnym zakoriczenlecaloscl rob6t w terminie okreslonvm na 18

miesiecv od daty wprowadzenla na budowe - X/2008 r. [dowod zatacznik nr 7 do umowy).

Sp6tdzielnia nie skorzvstala z przystugujqcych uprawnleri umownych i przedluzala Inwestorowi

Powierniczemu realizacje inwestycji najpierw do dnia 28 lutego 2009 r., a nastepnie do 5.06.2010. Po

uplvwie tego terminu r6wniei nie reagowaia, co stale si~ powodem powaznvch konflikt6w z osobami

finansujqcymi inwestycje. Postepowanie byto skutkiem nlewlasclwej kalkulacji kosztow inwestycji.

Sp6tdzielnia w zwiazku z brakiem realizacji stanu zerowego w okresie od stycznia 2007 r. do marca

2008 r., na podstawie § 30 ustep 1umowy dzlaiajqc w interesie finansujqcych powlnna obclazvc

Inwestora Powierniczego karami umownymi w. wvsokoscl 0,03% wartoscl przedmiotu umowy za

kaidy dzieri zwtoki, za realtzacje pozostatychrob6t z op6inieniem rownlez, fub rozwlazacumowe.
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W roku 2007 tytufem kaucji gwarancyjnych do rozliczenia zatrzymana zostala kwota w wvsokoscl

567.967,73 zt netto - przy stanie srodkow na rachunku bankowym 3.680.399,50 zl.

Kaucje gwarancyjne wraz z pozostatymi na koncie srodkarnl pochodzqcymi z wptat zaliczkowych

wkladow budowlanych w dniu przelane zostaty na rachunek Sp6tdzielni prowadzony w Banku

Millennium, skad zostaty przelane na rachunekpowierniczy IPotwarty w dniu 21.12.2007 r. w Banku

Polskie] Spoldzielczosti w Warszawie ul. Plocka 9/11 B dla Inwestora Powierniczego Drimex - Bud

S.A. 0 numerze 76 1930 1419 2300 0336 1175 0001, na rachunku tym do dnia 05.05.2010 r.

przechowywane byty srodki pleniezne pcchodzace z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych i

zaliczkowych wktad6w budowlanych.

W 2007 r. - srodkl plenieznepochodzacez zatrzymanych kaucji gwarancyjnych przechowywane byty

na rachunku inwestycyjnym w Banku Przemys{owo- Handlowym w Warszawie, ul. Migdatowa 4

o nr 80 106000760000330000497602, kt6ry zostal otwarty w dniu 17.05.2007 r., a zarnknletv w

dniu 08.01.2008 r.

6.1. Srodki pieni(izne ewidencjonowane byty na koncle rozrachunkowvm 249-009-001

DRIMEX BUD S.A.

6. Rozliczenle i nallczenie kaucjl gwarancyjnych gwaranc]l bankowe] nalezvtego wykonania

przedrnlotu umowy nr 152/2006:

Kauc]e gwarancyjne miaty na celu zabezpieczeniesrodkow finansowych na usuwanie wad i usterek z

tytutu trzyletniego okresu odpowledzlalnoscl Drimex-Bud S.A.z tytutu rekojrni i gwarancji zawady i

usterki budynku poczynajqcod daty uzyskaniadecyzji a pozwoleniu na uzytkowanle budynku, przy

czym okres gwarancji na strop nad .garazernwraz z izolacjq ustalono na pi~c lat - § 26 umowy

152/200. Kaucjegwarancyjnewnoszone byty przez Inwestora PowierniczegoDrimex Bud S.A.poprzez

zatrzymywanie przezSpotdzlelnledo rozliczenia5%wartoscl z faktur przerobowych za wykonane i

odebrane roboty.

5.4. W 2012 r. na dzieri 30.06.2012r. Spoldzlelnia na podstawie faktury rozliczyta roboty na kwote

762.641,07 zt - kwota utworzone] rezerwyzostala przekroczona0 164.200,38zt netto.

5.3. W 2011 r. na dzieri 31.12.2011 r. Sp6tdzielnia na podstawle faktury rozllczvla roboty na kwote

800.133,23 zt - pozostala do rozliczeniakwota 598.440,69zt netto.

-.."" :;.. :~:~.': ;', : " :..., ' ..:'.; ,...,'.~ .'..;..;:..: :..
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lipca 2010 r. postanowienie 0 umorzeniu postepowanla,

W 2008 r. tytutem kaucji gwarancyjnych zatrzymana zostala kwota 794.986,63 zf. Na dzien

31.12.2.008 r. saldo zatrzymanych kaucji gwarancyjnych wynosHo 1.362.954,36 zt przy saldzie

rachunku na dzien 31.12.2008rwvnoszacvm4.672.778,78zt.

W 2009 r.tytutem kaucji gwarancyjnychzatrzymanazostala kwota 1.005.740,09zt.

Na dzieri 31.12..2009rsaldozatrzymanychkaucji gwarancyjnychwynosifo 2.368.694,45 zt, przy saldzie

rachunku wynoszqcym760.959,36'zt.

Kwota 1.607.735,09zt z kaucji gwaraneyjnych zadysponowanazostata przez Zarzad Spoldzielnl na

sfinansowanie platnosci na rzeczDrimex - Bud SA z tytutu blezace] zaptaty za faktury i udzielone

awansem zaliczki na poezetpozostajqcychdo wykonania robot wvkoriczenlowvch.

W 2010 -tytutem kaueji gwarancyjnej zatrzymanazostala kwota 13.500 zt .

Na dzieri 10.03.2010 r.- saldo zatrzymanych kaucji gwarancyjnych wynosHo 2.382.194,45 zt przy

faktycznym stanie srodkow na rachunku powierniczym 156.754.,22 zt, W dniu 10.03.2010 f. Drimex

wypowiedziat zwiny Spoidzlelnl Urnowe nr 152/2006. Rachunekpowierniczy Drimex - BudSA zostal

zarnknietv w dniu 05.05.2010r, a srodkl pleniezne w kwocie 156.754,22 zt zostaty przelane na

utworzony w dnlu 27.04.2010r. rachunek powierniczy PBOiRI"Inzynieria" w tym samym Banku

Polskiej Spoldzlelczoscl 0 nr 911930 14192300033611880002.

Na dzleri 10.03.2010 na koncie 249- 009-001w korespondencjiz kontem rozrachunkowym Drimex -

Bud SA 203-001-007 widnieje kwota 2.382 :194,45 zt zatrzymanych do rozliczenia kaucji

gwarancyjnych. W zwiqzku z wypowiedzeniem w dniu 10.03.2010 r. Spotdzielni Umowy 152/2006

przez Drimex - BudSA, kaucjegwarancyjnew wvsokoscl2.382 194,45 zt stalv sle wlerzvtelnosclarnl

Sp6tdzielni wobec Drimex- BudSA

Sp6tdzielnia w dniu 13 maja 2010r ztoiyta do Sadu Okregowego w Warszawie XVI Wydziat

Gospodarczy pozew 0 zaplate kwoty 3.856.688,30zt- Sygn.akt XVIGC415/10, w ktorvm dochodzita

zaptaty kary umownej, zaptatyza pozwanqfaktur na rzeczdostawcy dzwlgow firmy KONE,firmy Hale

Stalowe, firmy SPEC,zobowiazari na rzecz urzedu Miasta st. Warszawy oraz nierozliczonych ze

Spotdzlelnia zaliczek- razem na kwote 5.165.310.54zt,

Z kwoty 5.165.310,54 zt wierzvtelnosci Spotdzlelni, Spotdzfelnla potraclia wlerzvtelnosci pozwanej,

kt6re stanowHa wplacona przez Drimex - Bud S.A. kaucja gwarancyjna w kwocle 2.368.694,45 zt.

Pozwemdochodzono do zaptaty kwoty 3.856.668,30zt.

W zwiazku z ogtoszeniem w dniu 14 maja 2010r przezSadRejonowy dla m.st. Warszawy, XWydziat

Cywilny dla spraw upadlosclowvch i naprawczychupadlosd Drimex- Bud SA (sygn.akt X GU93/10)

obejmujqcq ltkwldacje majqtku upadfego. SadOkregowv XVIWydziat Gospodarczywydat w dniu 26
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7. Naliczenieirozliczenlekaucjl gwarancyjnej - Umowa 37 z dnla 16.04.2010

W dniu 27 kwietnia 20l0r otwarty zostal rachunek powierniczy nr 3361188/2010 w Banku Polskiej

Spoldzlelczoscl 0 nr 911930 1419 23000336 11880002, na ktorv Spoldzielnia przelala w dniu 6 maja

2010 srodki w kwode 156.754,22-zt po zamknieciu rachunku powierniczego Drimex - Bud SA

6.2. Gwarancja bankowe:

Celem nalezvtego wykonania przedmiotu umowy 152/2006 Inwestor Powierniczy na podstawie

Porozumienia z dnia 16.10.2006 r. i § 27 ustep 4 Umowy w terminie 30 dni od daty wprowadzenia na

budowe byt zobowiqzany do przedstawlenla Spotdzielni gwarancji bankowej w wysokosci 2 %

wartoscl przedrnlotu umowy.

W razie nie przedstawienia tej gwarancji Spoldzielnla sfinansowac mlala na taka gwarancje na

rachunek Inwestora powierniczego. Do czasuuzyskania przez Zamawiajq_cegogwarancji bankowej

Inwestor Powierniczy miat wvstawlc Spotdzielnl weksel wtasny in blanco. Koszt gwarancji

uwzglednionv byt w wynagrodzeniu Inwestora Powierniczego. Wprowadzenie Inwestora

Powierniczegona budowe nastapliow dniu 22 maja 2007 r.

Gwarancja bankowa wynoszqca 2% wartoscl przedmiotu umowy - na kwote 862.000 zt - powinna

wptynqc do Spoldzlelnl w dniu 22 czerwca 2007 r. Po bezskutecznym oczekiwaniu Spotdzielnia

sfinansowac miata gwarancje bankowa, a Drimex wvstawic miat weksel in blanko. Spotdzielnia

gwarancji bankowej nie sfinansowata.W ewidencji pozabilansowej informacji brak, Spoldzielnia po

ogtoszeniu upadtosclDrimex nie zglaszala Syndykowiwierzvtelnosci z tvtulu gwarancji bankowej.

Nastepnle w dniu 08.11.2011 r. Spotdzielnia skierowala do Sadu Okregowego pozew przeciwko

Drimex- Bud 0 zaplate na kwote 3.588.043,14zt -svgn. akt GC776/11, z wlerzvtelnosci Spotdzlelnl

okreslone] na kwote 5.006.214,34 zl wchodzita kara umowna, zaplata za pozwana faktur na rzecz

dostawc6w itp, z kt6rej potracono wierzvtelnosc pozwanej z tvtulu kaucji gwarancyjnej na kwote

2.368.694,45zt - sprawa w toku postepowanla,

W dniu 26.09.2012r wpfynqt do Spoidzielnl nakaz zaptaty wydany w sprawie -sygn. akt XXIV NC

176/12 SqduOkregowego w Warszawiena kwote 1.667.536,10ztwraz z odsetkami do dnia zaptaty

z tytutu zwrotu kaucji gwarancyjnej,Spoldzielnia ztoiyta sprzeciw - sprawa w toku postepowanla.

Jednoczesnie Spotdzielnia w dniu 22 pazdziernlka 2012r dokonata zgioszenia wierzvtelnosci na kwote

2.599.585,53 zt w ramach prowadzonegopostepowania upadlosciowego przezSad Rejonowy dla m.

st Warszawy Wydziat X ds. Upadtosclowvch i Naprawczvch sygn. Akt X Gup 43/10 z tytutu

odszkodowanla za nlenalezvte wykonanieprzedmiotu umowy - sprawaw toku postepowanla.

:'.:.... ,..
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Gwarancja bankowa

Inwestor Powierniczy w ramach Umowy 37 z dnia 16.04.2010r przedtozvl Spoldzielnl jako

Beneficjantowi - UbezpieczeniowqGwarancje Usuniecia Wad i Usterek nr 06GG21/0113/100006 z

dnia 20.06.2010 InterRisk Towarzystwa Ubezpieczen S.A, gwarantujaca zaplate ewentualnych

naleznosci za nieusuniete lub nienaleiycie usunlete przez IP wady i usterki wynikajqce z umowy,

maksymalnie do kwoty 44.998,68 z! - co' finansowo zabezpieczatowykonane przez IP roboty do

7.2.

W ewidencji ksiegowej kaucje gwarancyjne byty ewidencjonowane na kancie 249-009-002 w

korespondencji z kontem rozrachunkowym203-DOl 023.

Opisy potracanvch kaucji gwarancyjnych znajduja na odwrocie faktur przy opisie merytorycznym

pracownik6w Spoidzlelnl. W 2011 i 2012 r. zwartosci faktur - kaucjenle byty potracane, na odwrocie

faktur wystawionych w 2011 r., przy oplsie merytorycznym znajduje sie zapis 0 gwarancji

ubezpieczeniowej, ktorq om6wiono w p. 7.2.

W zakresie gwaranc]! strony postanowHyw §5 Umowy, ze Inwestor powierniczy udziela Spoldzielnl

3 letniego okresu z tytutu rekojml i gwarancji na wykonywane robotv, liczonej od daty protok6tu

koncowego rob6t. Gwarancja i rekojmla nieobejmuje robot wvkonanvch przezDrimex - Bud SA

Celem zabezpieczeniasrodkow finansowychna usuwanie wad i usterek Inwestor Powierniczy wniesie

kaucje gwarancyjne w wvsokoscl 5 % wartosci przedmictu umowy lub przedstawi gwarancje

ubezpieczeniowq na kwote odpowiadajqcq 5 % wartosci przedmiotu umowy. Gwarancja i rekojmia

nle obejmuje robot wykonanych przezDrimex- Bud S.A.

kwote 148.154,1421.

7.1. Z analizy dokumentacji finansowo ksiegowe] i dostarczonvch dokument6w wynika, ze Sp6tdzielnia w

rozliczeniach z Iniynieriq stosowata i gwarancje ubezpieczeniowq i potrqcala kaucje gwarancyjne.

W 201~ roku w ramach Umowy 37 z dnia 16.04.2010 dokonano potracenla kaucji gwarancyjnych na

Na rachunek ten wpfywafy srodkl finansowe wplacane przez finansujqcych, z rachunku tego

dokonywane bytywyptaty na rzeczPBOiRI"Inzynieria}}.

Spoidzielnia w umowie 37 z dnia 16.04.2010 r. pozostawlla Inwestorowi Powierniczemu wvbor -

sposobu naleiytego zabezpieczeniawykonaniaprzedmlotu umowy w formie:

gwarancji ubezpieczeniowejwvnoszace] 5%wartosci umowy,

kaucji gwarancyjnej potracanvch w wvsokosci 5% wa rtoscl faktury netto,

Inwestor Powierniczy zobowiqzany zostal do zlozenla SpOtdzielniweksla in blanco wraz z

deklaracjq wekslowq w kt6rej strony okresla tryb zwrotu i wykorzystaniaweksla.

I
I

\

I
I
\
I
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o obowiqzk6w inwestora - SMPRZYMETRZE,

o obowiazkow wykonawcy PBOiRINZYNIERIA,

zaiacznikiern, zzakresie:

Inwestycja lanciego lOG

W celu dokonania ocenv prawtdiowosci rozliczeniazatrzvmanvch kaucji gwarancyjnych dla inwestycji

Lanciego10 dokonano analizy nastepujacvchmaterlatow:

postanowieri umowy nr 180/2006 zdnia 15 listopada 2006 r. zawartej z PBOiRINZYNIERIAwraz z

II

Nalezv nadrnlenlc w podsumowaniu, ze zatrzymywanekaucje gwarancyjne stanowiq zabezpieczenie

wykonania roszczeri, kt6re mega powstac w przvszioscl, Kaucja nie stanowi automatycznego

zwolnienia wykonawcy z obowiqzku usunieclawad. Jej celem jest zabezpieczeniepokrycia koszt6w

usuniecia wad obiektu, gdy wykonawca nie wvkona swoich zobowlazari. Jak wskazuje sle w

orzecznictwie postanowienia umowne zastrzegajqcekaucje gwarancyjne, tworzq cdrebna umowe

kaucji gwarancyjnej, ktora nie rna charakteru umowy wzajemnej, gdvz brak jest w tym przypadku

ekwlwalentnoscl swladczeri , umowa gwarancjinie jest urnowa odpiatnq.

7.3. Spoldzlelnia z wartoscl rozliczonych w 2010r robot na podstawie faktur, potracala kaucje

gwarancvjne razemna kwote 148.154,14zt

Z dokumentacji wynika, ze roboty wykonanei rozliczonedo 31.12.2010 r. w ramach umowy 37 z dnia

16.04.2010 r. na kwote 2.999.905,40 zt - zabezpieczonebyty pod wzgledern nalezvtego wykonania

przedmiotu umowy - 5 % gwarancjq ubezpieczeniowqi potraceniem kaucji gwarancyjnej.

W dniu 30.06.2012 r. w ramach porozumieniaz dnia 18.11.2011r Sp6tdzielnia na wniosek Iniynierii

skompensowafa zatrzymane w kwocle 147.781,64 zt kaucje gwarancyjne z wierzvtelnosclarni

Inzvnierti wynikajqcymi z rozliczenia inwestycji Lanciego lOG - dowod PK495 z dnia 30.06.2012 r.

Roboty odebrane i rozliczone z Inzynieriq w 2011 i 2012 r. w ramach robot dodatkowych

wynikajqcych z Protok6t6w koniecznosd aneksy nr 2 i 6, na kt6re utworzona zostafa rezerwa w

kwocie 2.584.190,89 zt nie Sqobjete ani gwarancjq ubezpieczeniowq ani nie potracono z wartoscl

faktur kaucji gwarancyjnych. W przvsztosc: maze to rodzlc powazne konsekwencje finansowe dla

Sp6tdzielni poniewaz w budynku Belgradzka14w wyniku przeglqd6w, stwierdzono wiele nledorobek

i usterek.

kwoty 899.973,60 zt. Wynagrodzenie IP wynikajqce z Umowy 37 wynosifo 2.999.905,40 z],

W dniu 26.10.2010r, podpisany zostatAneksnr 1 do Gwarancji Ubezpieczeniowej, kwota gwarancji

zostatazwiekszonado 149.998,58 zl (5% zkwoty umownej 2.999.905,40 zr].

I
I
I
I
1,
I
I
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1.1. Z trescl Umowy wynika, zeWykonawca zobowiqzanybyt do:

przekazania Zamawiajqcemu w ciagu 14 dni ad daty podpisania Umowy - bankowej gwarancji

ubezpieczeniowej w wvsokosci2 % wartoscikontraktu (§ 25 ustep 5);

udzielenia Zamawiajqcemu trzyletniego okresuodpowiedzialnosci z tytufu rekojmi za wady,

paczynajqc ad daty koricowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres rekojmi na strop

nad garazernwraz z izolacjawynosi Slat;

realizacji rob6t na podstawie dokumentacji dotaczone] do Oecyzji Pozwolenia na budowe nr

15/0/2006 z driia 17.01.2006 r. (§ 1 ustep 2), szczeg6fowyzakres rob6t okreslaia dokumentacja

1. Umowa 180/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sposob szczegolowv okreslaia obowiazki stron,

Zawarcie Umowy poprzedzane byto negocjacjami odbytymi w trakcle posledzeri komisji

przetargowej, w wyniku kt6rych wynagrodzeniezawykonanie przedmiotu umowy okreslone zostalo

na 13.550.000 zt netto i sktadalosle z 2 element6w:

wynagrodzenia zazakresczvnnosclwynikajqcyz przedmiatu umowy,

zwrotu nakladow jakie poni6st inwes~orna przygotowanie inwestycji i planowal do poniesienia w,

trakcie procesu inwestycyjnego, w kwocie 2.000.000 zt netto, ktore wykonawca zwr6ci

Sp6tdzielni na podstawie uzgodnleriwynikajqcychz§ 15 ustep 2 i 3 umowy.

inwestycjq,

wyjasnienia sktadaneprzezpracownik6w Sp6tdzielni.

inne istotne dokumentv przvwolane w tresci analizy, lntegralnle zwlazane z przedrnlotowa

dokumentacji ksiegowe] Sp6tdzielni,

dokumentacji budowy w czesci dotvczace] przebiegu procesu inwestycyjnego,

protokot6w odbioru,

dokumentacji z przeglqdow gwarancyjnych,

pozostatej dokumentacji przekazane przezSpoldzlelnle.

Za podstawe ustaleri przvjeto okazanaprzezSpotdzielnledokumentacje zgrornadzonaw toku procesu

inwestycyjnego, w tym:

dokumentacje finansawo - ksiegowaSp6tdzielni,

dokumentacje budowy w czescidotvczace]przebieguprocesu inwestycyjnego,

dokumentacje dotvczacaodbior6w budynkuod wykonawcy,

dokumentacje z przeglq_d6wgwarancyjnych,
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obnizvc wynagrodzenie nie wiece] jednak nii a 10 % wartosci elementu umowy jesli usterki nie

nadaja sie do usuniecia (§ 22 ustep 2);

jesll usterki nadaja sie do usunlecia, rnoze odmowic odbioru do czasu usunlecia wad i usterek lub

dokonac odbioru warunkowego z podaniem terminu usunlecia usterek (§ 22 ustep 1);

odstapienia od umowy w przypadku nleprzedlozenia przez IP. w terminie 30 dni ad daty

wprowadzenia budowe - bankowej gwarancji nalezvtego wykonania przedmiotu umowy (§ 26

1.3. Zamawiajqcy miai prawo:

odmowy odbioru koricowego w razie stwierdzenia wad i usterek nie dajqcych sie usunac w

kr6tkim czasie , ale umoiliwiajqcych prawidfowe korzystanie z zrealizowanego budynku (§ 21

ustep 6);

ulokowania kaucji gwarancyjnej na oprocentowanym rachunku bankowym (§ 25 ustep 3);

zwofywania co najmniej raz do roku, komisji przeglqdowych z udzlaiem IP w okresie

gwarancyjnym (§ 23 ustep 3);

1.2. Zamawiajqcy zobowiqzany byt do :

wprowadzenia IP na budowe w terminie 7 dni ad daty podpisania umowy (§ 19 pkt. 1,2);

wyznaczenia w clagu 7 dni Koordynatora oraz upowainionych pelno mocnik6w, kt6rzy

sprawowac b~dq w imieniu Zamawiajqcego bieiqcy nadz6r nad realizacjq inwestycji (§ 6);

odbioru poszczeg61nych czescl iodbioru koncowego budynku (§ 11);

zapfaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty w ciagu 14 dni ad daty zlozenla faktury (§ .

18 ustep 1);

kaucji gwarancyjnej w wvsokosd 5 % wartosci przedmiotu umowy, przez comlesleczne wptaty

dokonywarie przy okazji regulowania naleznosci wynikajqcych z faktur (§ 25 ustep 1,2).

usunleciewarunkiem odbioru koricowego byto zgloszenie calosci prac budowlanych

stwierdzonych wad i usterek - §21 ustep I, 5.

celem zabezpieczenia srodkow finansowych na usuwanie wad i usterek byto wniesie przez IPI
I
I
I

I
I
I

techniczna - zatacznlk nr 3 do umowy oraz standard wykonania robot - zalqcznik nr 9 do umowy,

cdstepstwa od standardu wymagafy pisemnej zgody Zamawiajqcego i Projektanta (§ 1 ustep 5);

odbiory czesciowe wykonanych elernentow bedacvch przedmiotem rozliczenia z wykonawcq

miafy bye bezusterkowe (§ 17 ustep 2);

odbiory czesciowe miaty bye dokonywane wspolnle przez przedstawicieli stron w terminie 3 dni

roboczych ad daty zgloszenla gotowosci (§ 20 ustep 3);
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2.2. Inwestor Powierniczy w ciagu 14 dni zobowiqzany byt do przedlozenla Spotdzielni bankowej

gwaranc]l ubezpieczeniowej w wvsokoscl 2 % wartoscl kontraktu majace] stanowlc zabezpieczenie

naleiytego wykonania przedmiotu umowy (§ 25 ustep 5). Nie przedlozono gwarancji

ubezpieczeniowej, pracownik dzlalu inwestycji PaniSylwiaZalewska twierdzi, ze takiego dokumentu

nie posiada - pismo z dnla 14.11.2012r L. dz. 339 poz. 10. W czesci opisowej sprawozdari

finansowych brak informacji 0 posiadanychgwarancjachi zabezpieczeniach.

Spoldzlelnla nie skorzystatar6wniei z uprawnleri wynikajqcychz § 28 ustep 4 Umowy i nie obclazvla

IP karami umownymi zazwioke w nle zreallzowanluzobowiqzania- 0,03% za kaidy dzieri zwtaki, nie

skorzystata rowniez z przysfugujqcegoprawaodstaplenia ad umowy (§ 28 pkt. 8).

2.3. Z zapis6w dziennika budowy (tom 1 str. 6), wynika ze w dniu 06.01.2007 r. zakoriczono w obreble

placu budowy, przekiadke kabli sredniego naplecia. W dniu 13.01.2007 rozpoczerv si~ roboty ziemne,

w trakcie odkrywania dna wykopu stwierdzono wvstepowanle wody gruntowej, zaszia potrzeba

czesciowe] wymiany gruntu i zastosowania pod ptytq denna podsypki piaskowej - mozliwosc

wvstapienla w6d gruntowych svgnalizowana byta w Umowie (§ 12 ustep 4). Okollcznoscl a kt6rych

mowa powyiej, nie miaty wptywu na zmiane umownego terminu zakonczenia inwestycji, potwierdza

to dekfaratywny termin zakoriczenla inwestycji w cykfu 19 mcy - wprowadzony w tresc um6w 0

budowe lokali zawierane z osobami finansujacvmi inwestycje, kt6re IP zaczal podplsvwac po

wykonaniu robot dodatkowych.

2. Reallzacja inwestycji:

2.1. Spoldzlelnia w dniu 24.11.2006r dokonatawprowadzenia Inwestora Powiernlczego na plac budowy,

realizacja inwestycji zgodnie z §19 ustep 3, zaplanowanazostala w cyklu 19 rnleslecv, umowny termin

zakoriczenla to 23.06.2008r.

ustep 4 w zwiqzku z § 25 ustep 5) oraz w przypadku nle zreallzowania zwrotu na konto

Zamawiajqcegonaktad6ww kwocie 2.000.000,00 zt (§26 ustep 4 i 6);

naliczyc kare umowna w wvsokoscl 0,3 %wartoscl wykonanego elementu za kazdv dzleri zwloki

w usunleclu usterek i wad ujawnionych w trakcie realizacji lub w okresie gwarancyjnym (§ 28

ustep 2);

naliczvc kare umowna za zwloke w wykonaniu zobowiazania polegajqcego na przedtozeniu

gwarancji bankowej naleiytego wykonania przedmiotu umowy w wvsokosci 0,03 % przedmiotu

umowy za kaidy dzieri zwtoki. .
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8 miesiecv - w robotach wykorlczeniowych [zalacznlk nr 2).

2.9. Realizacja inwestycji przebiegafanieprawidtowo, w 2008 r. op6Znieniaw stosunku do harmonogramu

rzeczowo - finansowegowynosity:

9 miesiecv - w robotach stanu zerowego,

8 mieslecv - w robotach stanu surowego,

~)

2.8. Z uzyskanych informacji oraz czesclowe] dokumentacji budowy, wynika ze w okresie czerwiec -

slerpleri 2007 r.4 nadziemne kondygnacje garazowe budynku zostatywykonane z odstepstwami ad

zatwierdzonej Decvzja 15D/D/2006 0 pozwoleniu na budowe - dokumentacji projektowej.

Odstq_pienieod zatwierdzonego projektu budowlanego lub innychwarunk6w pozwolenia na budowe

byto dopuszczalne jedynie po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowe. W przypadku

naruszenia przepisu wtasciwy organ uchyla decyzjt=:a pozwoleniu na budowe - art. 36a PrawD

budowlane (Dz.U. Nr ill, paz. 726). Budynek podwvzszonvzostal w stosunku do projektu i Decyzji

pozwolenia na budowe 0 160 cm.

Sprawa z wniosku czlonkow spotdzlelni jest w toku ponownego rozpoznawania przez Wydziat

Architektury Urzedu Dzielnicy Warszawa Ursvnow, do sprawy przytqczyta sit=:na obecnym etapie

rownlez Sp6tdzielnia.Zestawdokumentow w sprawie stanowi zalacznlk nr 1.

2.7. Kaucje gwarancyjne zgodnie z postanowieniem umowy (§ 25 ustep 5) mlalv bye ulokowane na

oprocentowanym rachunku bankowym. Sp6tdzielnianie otworzyta takiego rachunku, konsekwencja

czego byto uznanieINZYNIERIIkwota 2.639,00zt (PK1382z dnia 31.12.2011 r.);

2.6. Sp6tdzielnia z kazde]faktury zawykonane pracezatrzymatado rozliczeniaz tytutu gwarancji i rekojmi

k~ucjfi gwarancvjnaw wvsokosct 5 % wartosd wykonanychrobot.

·2.S. ad styczniu 2007 r. rozpoczql sie proces budowy budynku i procesydotvczaceodbiorow technicznych

zrealizowanych robot. Zalacznlkami do faktur za wykonane prace Sq protok6ty odbioru robot

podpisane przezPrzedstawicieliwykonawcy i przedstawicielispoldzlelnl (§17 ustep 2 umowy).

2.4. W lutym 2007 r. INZYNIERIArozpoczela kornercjallzaqe, do kwietnia 2007 r. zawarto 29 umow 0

budowe lokall mieszkalnych. INZYNIERIAdla wfasnych potrzeb zarezerwowafa pozostate 4 lokale

mieszkalne, kornorkl lokatorskie i 53 miejsca postojowe zlokalizowane na 4 naziemnych

kondvgnacjach czesclgaraiowej budynku.
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<!I zagospodarowanie terenu wokol budynku.

® wvkonanie tarasu,

I!J ufoienie posadzekna klatkach schodowych,

I!! ufoienie posadzek w garazach,

. .
30 pazdzlernlka 2008 r., przy niezakorkzonym procesle inwestycyjnym. Stan i zaawansowanie robot

na 27 pazdzlernika 2008 r., jak wynika z informacji Zarzadu zaawansowanie robot wynosHo 82 %.

Dowykonania pozostawaty nastepujace roboty:

• pokrywcze dachu,

G wewnetrzne instalacje sanitarne i elektryczne,

III tynki w lokalach,

«I montaz drzwi w lokalach,

2.10. Aneksem nr 8 z dnia 30 pazdzlemlka 2008 r. Spoldzlelnla przedluzvla termin realizacji inwestycji do

I
I
I
I
I
I
I
I
~:

I
I
I
I
I

I
I
1

Finansowanie inwestycji w ramach komercjalizacji prowadzonej przez INZVNIERI~ byto r6wniei

nieprawidtowe - zalegiosci we wptatach wynosHy ponad 4,5 ml zt, przy czym na te kwote skfadaty sle:

srodkl na sfinansowanie budowy 410kali mieszkalnych zarezerwowanych przez INZVNIERI~ ponad

2 ml zt;

.srodki na sfinansowanie budowy 53 miejsc postojowych i kom6rek zlokalizowanych na 4

nadziemnych poziomach garazu - ponad 2 ml zt objete cesjami wlerzvtelnosci pomiedzv

podwykonawcami inwestycji firma Wiatraczna,LeszkiemSzymaniakiemi INZVNIERI.L\;

srodki finansowe finansujqcych lokale 2, 3, 6 i 14- ponad 0,4 ml zt,

Spotdzlelnia na pokrycie koszt6w budowy 53 miejsc postojowych przyj~ta do realizacji cesje

wterzvtelnosd zawarta pomiedzv podwykonawcami inwestycji i INZVNIERI.L\.Wierzytelnosc miata bye

potrqcona w· okresie od kwietnia do sierpnia 2008 r. z wvnagrodzenla INZVNIERII za realizacje

inwestycji. Z analizy dokumentacji finansowo -r- kslegowe] Spotdzielnl, w tym konta 203-001-006,

wynika, ze zaptaty za faktury realizowane byty przez Spotdzielnle na biezaco bez zadnvch potraceri,

jednoczesnie Spoldzielnla udzielata INZYNIERII zaliczek na zakup materialow i urzadzeri, co

r6wnoznacznejest z kredytowaniem INZYNIERII.

Finansowanie inwestycji w tvm' lokali 4 zarezerwowanych przez "'nzynieri~" oraz 4 koridygnacji

garazu zarezerwowanych przez podwvkonawce wtasciclela firmy ,;Lech- Baril, przebiegatowytqcznie

w oparciu 0 srodkl pienlezne zgromadzone na rachunku inwestycyjnym wplacane przez osoby

finansujace budowe 29 lokali mieszkalnych.
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or 55/B/319/2009r z dnia 12.03.2009 r. na kwote netto

2.12. W marcu i kwietniu 2009 r. INZYNIERIA wystawita na rzecz Spoldzielni faktury za roboty budowlane

wynikajqce z zawartej umowy:

Podany zostat nowy termin zakoriczenla inwestycji - przefom 2008/2009 r.

Z zapis6w w Dzienniku budowy -tom VI str. 23}24}25 wynika ze kierownik budowy w dniach

20.11.2008r} 27.11.200Br} 8.12.2008 - zglaszal gotowosc do odbioru i zakoriczenie wszystkich robot

w budynku i jego otoczeniu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniach 20.11.2908 r., 27.11.2008 r., 28.11.2008 r., 12.12.200B r.

odrnowli odbioru z powodu nie zakoriczenla robot wynikajqcych z zakresu umownego, wezwaf do

kontynuacji prac i usuwania usterek.

ill malowanie klatek schodowvch,

e ukfadanie gresu i montaz barierek na klatkach schodowych,

• dostawa imontaz drzwi technologicznych na klatkach schodowvch,

.. wykonanie posadzek w garazach,

• uruchomienie wind itd.

2.11. Z dokumentacji finansowo - ksiegowe] wvnika, ze w grudniu 200B r. w budynku w dalszym ciagu

trwalv roboty wvkoriczeniowe, wykonywano rownlez robotv dodatkowe zwiqzane z instalacjami

elektrycznymi isanitarnymi zlecone poza zakresem umownym.

Z informacji dotyczqcej realizacji inwestycji skfadanej przez Zarzqd Spoldzielnl Radzie Nadzorczej z

dnia 4 grudnia 200B r. (zalacznik nr 5) wvnlka, ze roboty budowlane w dalszym clagu nie zostaty

zakoriczone, wvszczegolnlono je w 14 pozvcjach, w tym:

II montaz osprzetu elektrvcznego,

" malowanie pomleszczeri,

Planowany termin zakoriczenia inwestycji w Informacji Zarzqdu okreslonv zostal na grudzleri 2008 r.

(zalacznik nr 3). Z ostatniej wystawionej przez INZYNIERI~w 2008 r. faktury za roboty budowlane nr

131/8/319/2008 z dnia 31.10 2008 r. i zafqczonego do niej protokolu odbioru wynika, ze przedmlot

umowy wykonany zostal w 86 %} a do wykonania pozostawaty roboty wyszczeg61nione w 40

pozycjach harmonogramu rzeczowo - finansowego na kwote 1.936.183}76 zt netto (zalacznlk nr 4).

W zakresie komercjalizacji sytuacja nie ulegta zmianie, zalegtosci w finansowaniu budowy 4 lokali

mieszkalnvch, kom6rek i miejsc postojowych zlokalizowanych na 4 poziomach garazu pozostalv na

poziomie z maja 2008 r. (szczeg6fy pkt. 2.9).



IUJUVIEX-1E}{PIEIRTS~. z o.o. ul, (h~(lll1fJ1a110 ~(I~to65, 1010-891Warszawa
Tel.: 22 654 6063, Tel./faks: 22 62012 38, e-mail:

NIP:5270001029 REGON:010034356 I<RS:0000329723 wpis I<RBRnr 531

3.2. W dniu 09 marca 2009 r. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Spoidzlelnl w Protok61ez prac komisji

odbiorowej stwierdzili, ie budynek nadajesie do odbioru z usterkami (zataczntk nr 1 - wykaz usterek

nie zostal do protokolu zalaczonv). Z pkt. 3 - Informacji Zarzaduz dnia 15 czerwca 2009 r. wvnlka, ze

protokol inwentaryzacyjny prac niewykonanych przez INZYNIERI~byt w trakcie uzgodnien (jego brak

swiadczy0 tym, ze bye moze nie zostal uzgodniony i podpisany).

dokumentacja finansowo - ksiegowaSp6tdzielni;

Informacje Zarzadu Sp6tdzielni skiadane Radzie Nadzorczej z dnia llmarca 2009 r.,

czerwca2009 r. 15 llpca 2009 r.

o powyiszej sytuacji swladcza nastepujacedowody:

3.1. W przypadku inwestycji Lanciego lOG bezusterkowy odbi6r koricowv nigdy nie nastqplt,

WrE:_czprzeciwnie, Sp6fdzielnia w zastepstwle Inwestora Powierniczego na wfasny koszdo Iistopada

2009 r. wykonywata roboty pozostatez zakresuumownego, usuwata usterki.

umowy). Obowiqzkiem Inwestora Powierniczego byto powolanie kemisji odbioru kcricowego z·

udziafem Zamawiajqcego i wyznaczenieterminu odbioru. Rozpoczecieodbioru powinno nastapic w

clagu 14 dni od daty osiagnlecla gotowosci do odbioru (§ 21 umowy). W dniu 28 listopada 2008 r.

budynek nie spelnlai kryteri6w niezbednvchdo odbioru. Postanowienia umowy dopuszczaty tylko

odbi6r bezusterkowy budynku i tylko bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy upowainiato

Inwestora Powierniczego do wystqpienia z·wnioskiem do PINS 0 wydanie decyzji pozwolenia na

uzvtkowanie budynku.

3. Odbi6r koricowv budynku mogi nastapictylko po zakoriczenlucaloscl prac budowlanych (§ 21 ust 1

W dzienniku budowy po 12.12.2008 r., brak zapisow kierownika budowy i inspektorow nadzoru

inwestorskiego, jakie faktycznie i przez kogo byty wykonywane roboty bedqce przedmiotem

odbior6w. Z Informacji Zarzqdu skfadanych przez Zarzad Radzie Nadzorczej W okresie od 4grudnia

2008 r. do lipca 2009 r. oral z dokumentacji finansowo kslegowe]Sp6tdzielniwynika, zew budynku

prowadzone byfy roboty budowlane i instalacyjne realizowane przez firmy zewnetrze na zlecenia

Sp6fdzielni.

Do rozliczenia INZYNIERIA pozostaty roboty na kwote netto

235.642,86 zt

333.021,99 zf

nr 80/8/319/2009 z dnia 15.04.2009 r. na kwote netto
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3.5. W zwiazku z tym, za podstawe dalszych ustaleri, przvjsto zblor dokument6w przekazany przez

Spoldzlelnie w 2011 r. do Warszawskiego Centrum Postepu Techniczno Organizacyjnego

Budownictwa "Wacetob", ktorv w ramach zlecenia Sp6tdzielni opracowaf IIAnaliz~ rozliczenla

koszt6w inwestycji Lanciego lOG. Z tych dokument6w wynika, ze wniosek 0 pozwolenie na

uzvtkowanie budynkuLanciegolOG wraz z oswladczeniernInwestora ozakoriczentu budowy obiektu

budowlanego, ztoiyf w imieniu Spotdzielnlw dniu 28 listopada 2008 r. Inwestor Powierniczy PBOiRI

"Inzynieria" na podstawie udzielonego petnomocnictwa w dniu 15 Iistopada 2006 r. w ramach

umowy 180/2006. W swietle zgromadzonej dokumentacji budowy wniosek i oswladczenie 0

zakoriczenlu robot i ich realizacji zgodnie z dokumentacjq projektowq do pozwolenia na budowe nie

byf zgodny ze stanem faktycznym. Sp6fdzielniataki stan rzeczy akceptowata, poniewaz Oecyzji nie

zaskarzvla.

Budynek z dniem03.03.2009 r. uzyskatDecyzj~pozwolenia na uzvtkowanle wydanq przez PINBnr II

OT!34/U/2009. Majac na uwadze stan i zaawansowanie robot w inwestycji w okresie

poprzedzajqcym wydanie Decyzji pozwolenia na uzvtkowanie zwr6cHa sie do Spoldzlelni 0 okazanie

dokumentacji zwlazane] ze ztozonvrn do PINBwnioskiem a zakoriczenlu budowy i wydanie decyzji

pozwolenia na ui.ytkowanie. Szczegolowv tryb postepowania i zbi6r dokumentow jakie nalezy

dolaczvc do wniosku, zostal uregulowanv w ustawie prawo budowlane art. 54 - 60.

Dokumentacji nie przedstawiono. PaniSylwiaZalewskapracownik Dziafu Inwestyeji w pismle z dnia

14.11.2012 r. L. dz.334 paz. 16 oswladczvta, ze wniosku nie posiada.

3.4.

w pkt. 3.2).

Sp6fdzielniazdnlem 1103.2009r przejela budyneknasw6j majatek i stan.

3.3. W dniu 11 marca2009 r. w oparciu a Protok6tz dnia 09 marca2008 r. sporzqdzony zostal pornledzv

eztonkami Zarzadu SM IIPrzyMetrze" a ProkurentemPBOiRIINZYNIERfAprotok6t zdawezoodbiorezy

budynku LanciegolOG, z kt6rego wynika ze budynek mleszkalno - garazowv wykonany zostal

zgodnie z:

dokumentacjqdo pozwolenia na budowe - Decyzjanr 15jD/06 z wvtaczenlern zmian nieistotnych

i Umowq nr 180/2006, pomimo ze budynek zostal podwvzszonv a 160 em w zwlazku z

planowanymi przeksztakeniami bezzamiennegopozwoleniana budowe:

usterkami ktore fPmia! usunac w terminie do 30.04.2009r. (protok6tu usterek nie zataczono - jak
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[str. 31 - rozliczenia inwestycji). Do dnia 15.11.2012 r. nle zostala wykonana ani wvceniona wada

polegajaca na braku ulozeniu nawierzchni sportowej na tarasie. Sp6tdzielnia nie zabezpieczyfa

srodkow na jej wykonanie.

5.347,00 ztwvsokosci

(str. 20 pkt. 13 rozliczenia inwestycji), a INZYNIERI~za brak przvlacza obclazvla kara umownq w

11.249,25 z!w kwocie

obciqiyta osoby finansujqce inwestycje w ramach rozliczenia inwestycji (str. 20 pkt. 16 rozliczenia

inwestycji). Inwestor Powierniczy po 19.03.2009r. nie zostafobclazonv iadnymi kosztami utrzymania

nleruchornosci ani kosztami zuzvcia energii i wody jakie powinien ponlesc IP w zwiazku z

wykonywaniem prac przez podwvkonawcow. Nalezv podkreslic, ze budynek w dade przejecla do

eksploatacji nie posiadafstatego przvlqcza energetycznego.

Sp6tdzielnia dopiero w 2010 r. wykonata przviacze, ponoszac dodatkowe koszty

elektrycznej, ochrony obiektu itp. w kwocie

3.8. W dniu o9.09.2009r Sp6tdzielnia protokotem odbioru koricowego przejela od Inwestora

Powierniczego budynek do eksploatacji orazdokumentacje powykonawczq. Do protok6tu zalaczonv

jest protok6t usterek, kt6re nadal w zastepstwle Inwestora Powierniczego, Spoldzlelnla usuwata.

Sp6tdzielnia ad dnia 1.10.2009 r. dokonata zasiedlenia budynku i zaczela naliczac czynsze.

Za okres ad dnia 19.03 do dnia 30.09.2009 r. kosztami utrzymania budynku, zuzvcia wody, energii

15.12.2012 r.

3.7. Zgodnie z § 23 ust. 1 umowy budynek w ciagu 7 dni po uzyskaniu pozwolenia na uzvtkowanie

powinien zostac przekazanv Spotdzielni. Sp6tdzielnia protok6tem zdawczoodbiorczym z dnia

11.03.2009 r. przejela budynek na sw6j stan - przy nie zakoriczonvm procesie inwestycyjnym, w

budynku do listopada2009r" trwaty roboty wykorkzeniowe i usuwane byty w zastepstwie IPusterki w

lokalach, garazach i czesclach wspolnvch budynku. Docelowe przvlacze energetyczne do budynku

wykonano dopiero w czerwcu 2010 r., a nawierzchni sportowej na tarasie nie wykonano do dnia

3.6. W dniu 03.03.2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu wniosku

Sp6fdzielni z dnia 05.12.2008 r. udzielit Decyzjq_NR - IIOT/34/U/2009 pozwolenia na uzvtkowanie

budynku mieszkalno- garazowego wielorodzinnegoG z elementami zagospodarowaniaterenu oraz

ogolnodostepnvml miejscami parkingowymi przyul. Lanciego.Decyzjastala sie prawomocna z dniem

19.03.2009 L Z trescl decyzji wynika, ze PINB obowiazkowe] kontroll obiektu dokonal w dniu

18.02.2009 r. - protokoiu nle przedstawiono.
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braku nawierzchni sportowej na tarasie,

niesprawnych na poziomie garazu drzwi poiarowych,

uszkodzonego mechanizmu bramy wjazdowej do garazu,

braku uruchomienia systemu kodowania wewnetrznvch svstemow zabezpieczenia budvnku,

.niepoprawnego oznakowania,

niesprawnie dziatajqcych pomp cyrkulacyjnych w wEizIe centraInego ogrzewania,

duiej awarvjnosci zamontowanych wind,

wadliwie zamontowanej stolarki okiennej - przewiewy i straty ciepla,

wadliwoscl mechanizm6w stolarki okiennej,

wadliwie ulozonego gresu na klatkach schodowych, balkonach i tarasach - nlerownoscl, zastoiny

wody, odwrotne spadki powodujqce zawilgocenie sclan,

zacieki wody na sclanv z okien na klatkach schodowych,

niezgodnego ze standardem wyposaienia Iokali w stolarke drzwlowa,

braku wentylacji grawitacyjnej w holach czesci mieszkalnej,

dziatajqcej niesprawnie wentylacji mechanicznej w garazach,

dziaiajqcego niesprawnie systemu oswietlenla garazu i tarasu,

niesprawnej instalacji nawadniajqcej na tarasie,

usterek i niedor6bek w lokalach mieszkalnych, komorkach, garazach i czesclach wsp61nych budynku.

Wady, usterki i niedor6bki dotvcza przede wszystkim:

roku gwaranc]l i rekojmi Blegia stwlerdza, ze w budvnku ujawniona zostala bardzo duza Hose wad,

4.1. Na podstawie przekazane] dokumentacji z przeglqdu budynku z okresu 1 plerwszego i 2 drugiego

4. Reallzacla postanowleri umowy w czescl dotvczace] 3 Ietnlego okresu gwarancli i rekojrn! iodbioru

ostatecznego budvnku:

Do podstawowych obowiazkow Spotdzielni wynikajqcych z § za ust. 3 umowy, nalezaio zwotywanie z

udzialem Inwestora Powierniczego w okresie gwarancji i rekojmi, przynajmniej raz do roku komisji

przeglqdowych. Protokolem zdawczoodbiorczym z dnia 09.09.2009 r. budynek zostal przejetv do

eksploatacji przez dzlal Gospodarki Mieszkaniowej z istniejqcymi usterkami i wadami.

Termin gwarancji dla budynku na podstawie Protok6fu zdawczoodbiorczego z dnia 11.03.2009 r.

rozpoczynat si~ od dnia 19.03.2009 r., a koriczvl si~ 18.03.2012 r.

. ..... ,:' ... -.:..... :'..," ..... ,. '.' .
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721.710,21zt.gwaraneyjnyeh

5. Rozliczenlekauc]lgwarancvjnvchnadzieri15.11.2012 r.:

Na podstawie zapis6w ewidencji ksiegowe] Spoldzielal - kont rozraehunk6w zespolu 2, konto

249-0007-001 w korespondencji z kontem rozraehunkowym 203-001-006, wynika ze zaraehowana

byta W okresie 31.03.2007 r. do 30.06.2012 r. og6tem kwota netto kaucji

4.4. Przed zakorlczeniem okresu rekojrni, strony powinny dokonac odbioru ostateeznego budynku

(§ 23 ustep 5 umowy), protokoi skwitowania usterek nie jest protok6tem odbioru ostatecznego

budynku.

4.3. We wrzesniu 2012 r., wzywany do usunieciawad, usterek i niedor6bek Inwestor Powierniczy okazal

Zarzqdowi Sp6tdzielni fotokopie protokolu skwitowania usterekwykazanyehprotokotami przeglqd6w

gwarancyjnyeh w 1, 2, 3 roku okresu gwarancji i rekojrni Z dnia 21.06.2012 r. Z ramienia Spoldzielni

protok6t podpisaf Tomasz Orliriski i Robert Paterek. Z ramienia Inwestora Powierniezego protokol

podpisat Zbigniew Dworakowski i Jerzy Dutkiewicz. Oryginatemprotok6tu, ani jego uwierzytelnionq

kopla Sp6tdzielnia nie dysponuje.

4.2. Komisja przegladowa 3 roku okresu gwaraneji i rekojml zostatazorganizowana we wrzesnlu 2012 r.,

ezyli w 6 rnleslecv po uptywie okresu gwarancji i rekojml, Zarzad Sp6tdzielni powinien dokonac

ustaleri dlaczego nastapito to tak pozna. Nadzleri 15 listopada 2012 r. brak szczeg6towychdanych z

przegladu, komisja [eszczenie sporzadzllaprotok6tu.

przeciek6w z plonow odwadniajqcyehbudynekz w6d opadowyeh,

przeciek6w wody gruntowej do podszybiawind,

przeciek6w wody gruntowej do pomleszczerigarazv,

braku wentylacji w kom6rkaehlokatorskich,

usterek w robotaeh malarskieh- luszczacasle i odpadajacafarba, lieznezacieki,

nadbudowe czesc! garazowe]budynku 0 160 em w stosunku do dokumentaeji projektowej -

zwlekszonawvsokosc e nadziemnyehkondygnaejigarazowvch.

Z przekazanej dokumentaeji z przegladuwynika, ie usterki,wady i niedor6bki wykazane w pierwszym

i drugim roku okresu gwaraneyjnego nie zostaty przez Inwestora Powierniczego usuniete.

Wezwania kierowane do Inwestora Powierniczego pozostaty bez reakcji (w zaiaczenlu: protok6ty

przegladu z lroku gwarancji, protok6ty przeglqduz 2 roku gwaranejiwraz z dokumentaejq).

'..';;:'.-;,-, ".-.::'.-'.,:.-/.,:., ..'
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5.3. Warunkiem wystqpienia Inwestora Powierniczegoz wnioskiem a nastepnv zwrot kaucji w wvsokosci

10%po 2 i 3 roku okresu gwarancji - byto usuniecle usterek wynikajqcych z protokof6w z przegladow

2 i 3 roku gwarancji i bezusterkowy odblor budynku. Sp6tdzielnia dokonata przeglqdu budynku w 2

roku okresu gwarancji i przekazaia stwierdzone usterki lnzvnlerii do realizacji. Spotdzielnia nie

5.2. Warunkiem wvstapienla Inwestora Powierniczego z nastepnvm wnioskiem 0 zwrot kaucji w

wvsokosct 40% po pierwszym roku okresu gwarancji, byto usuniecie usterek stwierdzonych

protok6tami z przegladow. Usterkiwykazanew Protokolach przeglqdu budynku nie zostafy usunlete.

31.12.2009 r.).

w wyniku kompensaty ze zobowlazanlami Iniynierii wobec Sp6tdzielni (dow6d: PK 1076 z dnia

288.687,68 ztw kwocie

W rozdzlale 2"j 3 realizacji procesu inwestycyjnego,w tym odbior6w, w sposobszczeg6fowyopisano

stan zaawansowania rob6t na dzieri 28 listopada 2008 r., w grudniu 2008 r. i miesiqcach nastepnvch

przed spisaniem protok6tu zdawczoodbiorczegoz dnia 11.03.2009 r., jak i pozostafychdo wykonania

po tej dacie do llstopada 2012 r. i stwierdzono, ze Sp6fdzielnia i Inwestor Powierniczy nie spelnlll

warunk6w do zwrotu INZYNIERII40 % kaucji gwarancyjnej w zwlazku z otrzymaniem pozwolenia na

uzvtkowanle budynku. Pomimo tego Zwrot kaucji gwarancyjnej nastapil w dniu 31.12.2009 r.

Powierniczego z wnioskiem do PINSa wydanie decyzji pozwolenia na budowe byto zakoriczenie

cafego zakresu rob6t wynikajqcych z przedmiotu umowy i bezusterkowy odbi6r budynku (§ 1 ustep 5

pt. 12).

S.1. Ustalenia zawarte w umowie nie zostalv dotrzvmane, poniewaz warunkiern wvstqplenla lnwestora

I
I
I
I
"I,

I

40% zatrzymanej kaucji mialo bye zwrocone po uptywie 1 pierwszego roku gwarancji po

bezusterkowym odbiorze

10% zatrzymanej kaucji mlalo bye zwr6cone po uptywie 3 trzeciego roku gwarancji po

bezusterkowym odbiorze

10% zatrzymanej kaucji zostaniezwr6conepo uptywie 5 pieciu lat gwarancji i po bezusterkowym

odbiorze.

Na podstawie § 25 ustep 4 umowy 180/2006 zwrot kaucji gwarancyjnej m6gt nastaplc w sposob

nastepujacv:

40% zatrzymanej kaucji mlato byezwr6conepo otrzymaniu pozwolenia na uzvtkowanie budynku

i bezusterkowym odbiorze.

• •.•.•. :.::,. ·,c·- __~_-_'I.::."
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got6wki

IV rata

III rata do 31.05.2012 r. - poprzez zwolnienie kaucji gwarancyjnej lub wplate

150.000,00 zt

150.000,00 zt

(wg zestawienia faktur, ktore stanowi zalacznik do porozumienia).

Splata zadluzenia powinna nastaplc w ratach:

I rata do 31.12.2011 r.

II rata do 31.03.2012 r.

194.493,30 zi

933.887,80 ztrazem

kwote

(w tym optaty eksploatacyjne za lokale i miejscapostojowe)

plus odsetki ustawowe w kwocie

5.5. W dniu 18.11.2011 r. Spoldzlelnia z PBOiRIINZYNIERIAzawarta Porozumienie, z tresci ktorego

wynika, ze w zwlazku ze zrealizowanq pornledzv stronami umowa nr 180/2006 z dnia 15 listopada

2006 r., INZYNIERIAuznaje swoje zadluzenle wobec Spotdzielnl z tytutu faktur na tqcznq

FV 82/B/319/2009 (od marca 2009 r. bez udziatu Inwestora Powierniczego wykonywata roboty

zmierzajqce do zarnknlecla cyklu inwestycyjnego).

dokonala zaplatv INZYNIERII,kwote

"7
LSpoldzielnia, ponlosia koszty placac firmom zewnetrznvm za wykonane roboty [ednoczesnie

41.987A7 ztna ten eelwydatkowata (od 10.2007 r. do 05.2009 r.) srodkl w kwocie

za zuzvta na placu budowy wode, energle .elektrycznqi energie centra!nego ogrzewanla, razern

zwiqzanez rozliczeniamiwydatkowafa kwote

na ktorq skiadaja si~mledzv innymi koszty:

zastepczego wykonania rob6t i usterek przezfirmy zewnetrzne, kwota

5.4. Usuwaniem usterek, ktore miaty wptyw na biezqcq eksploatacje budynku jak wypompowywaniem

wody z podszvbia wind, naprawa pomp cyrkulacyjnych w wezle eentralnego ogrzewania itp.

zajmowaia si~Spoldzlelnia zlecajac robotyfirmom zewnetrznvm,

W okresie od 31.12.2008 r. do 30.11.2009.r. Sp6tdzielniana zastepcze wykonanie robot i inne koszty

przeprowadzHaprzed uplvwem okresugwarancji i rekojrni przegladu budynku w 3 roku gwarancji I

rekojmi. Usterki wykazane protok6tami z 1 i 2 roku okresu gwarancji i rekojmi nie zostaty przez

Inwestora Powierniezegousuniete.

'",:: ..:~':,.. .,:~....' ..'
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Pozostatezadluzenie tnzvnlerii wobec Spoldzielniw kwocie

Sp6tdzielnia skompensowata z kaucjami gwarancyjnymi, pomimo tego ze nie zostata powotana

komisja przeglqdowa 3 roku gwarancji. Usterki, niedor6bki i wady budynku, wykazane protok6tami

przeglqd6w w 1 i 2 roku gwaranc]! nie zostatyusunlete, nie nastapil odbi6r ostateczny budynku.

427.233,59 ztLanciego lOG, zadiuzenle lnzvnierli w kwocie

o w zwiazku z uptywem w dniu 18.03.2012 r. okresu gwarancji i rekojml dla budynku

127.233,59 zt

127.233,59 zt

wierzvtelnosci w kwocie

z kaucja gwarancyjnq

z wierzvtelnosclaml Spoidzlelnl z tytutu kaucjigwarancyjnych na kwote 300.000,00zt

w ramach realizacji pkt. 3 Porozumieniaj.w. - splatv III raty zadluzenlado 31.0S.2012r

o Spofdzlelnla w dniu 30.06.2012 r. dowodem PK 495 dokonala kompensaty

300.000,00 z!wierzvtelnoscl z tytufu zadiuzenla Iniynierii w kwocie

miata nastaplc do 30.03.2012 r.

INZYNIERIAi Sp6tdzielnia nie dotrzymaty warunk6w Umowy nr 180/2006 oraz porozumienia:

w dniu 31.05.2012 r. dowodem kslegowvm PK 368 Spcidzlelnla dokonala kompensaty

150.000,00 ztw kwocie

W ramach realizacji pkt. 2 Porozumienia z dnia 18.11.2011 r. spiata II raty zadtuienia

427.233,59 ztLanciego lOG zgromadzone byty srodkl finansowew kwocie

na dzlen 30.11.2011 r. na koncie 249-007-001 - Kaucje gwarancyjne IIlniynierii" dla inwestycji

721.710,21 zt

Lanclego lOG przedstawla si~ nastepulaco:

Z naleznvch INZYNIERIIkaucji gwarancyjnychw kwocie

5.6. Reallzacja Porozumienia z dnia 18.11.2011r w zakresie rozliczenia kauc]i gwarancyjnej budynku

z tytutu nie wywiqzania si~z porozumienia.

1.000.000 ztdo kwoty

'IN terminie 3 dni ad daty podpisania Porozumienia,odrebnvrn cswiadczeniern pcddac sle egzekucji

wprost z aktu notarialnego stosownie do tresci art. 777 § 1 pkt.5 kodeksu postepowania cywilnego

1.000.000 z!do kwoty

Tytutem zabezpieczeniapowvzsze]naleznosciINZYNIERIAzobowlazatasle wvstawic weksel in blanco

do ktorego dolaczona bedzle deklaracja wekslowa precyzujqca warunki jego reaHzacji

933.887,80 ztzadtuzenla w wvsokoscl

do korica kazdego mlesiaca,pOCZqWSZYod mieslaca czerwca 2012 r., az do splatv caie] kwoty

.. .. ..:. ;:. :;.: ...~~.,
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-. -
wymagaty formy pisemnej. Porozumienie z dnia 18.11.2011r dotyczyfo zabezpieezenia sptaty przez

lnzvnierie wierzvtelnoscl Spoldzlelnl i nie wprowadzaio do Umowy 180/2006 zmian dotyczqcych

wykonania i adbiaru przedmiotu umowy. W zwlazku z tym zwrot kaueji gwaraneyjnej mogl nastapic

tylko w przypadku Odbioru Ostatecznego budvnku po wykonaniu wszvstklch stwierdzonych

protok6fami z przegladow wad i usterek. Przedlozona przez Iniynieri~ fotokopia protok6tu usuniecla

Usterek z dnia 21.06.2012 r. nie nasi formy protokotu ostatecznego odbioru budvnku,

przedmiotu Umowy 180/2006, co stanowito podstawe do zwrotu i rozliczenia kaucji gwarancyjnej na

rzeez lnzvnierf poprzez kornpensate z wlerzvtelnosclaml z innyeh tytutow dowody

PK nr 368 i 495 z dnia 31.05.2012 r. i 30.06.2012 r. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy 180/2006

na podstawie Porozumienia z dnia 18.11.2011r w kt6rym trony dokonaty skwitowania wykonania -......

427.233,59 zt

zwrotu 60 % gwarancyjnej8. Spotdzielnla nie prawidfowo dokonata rozliczenia

w kwocie

7. w zwiqzku z otrzymaniem pozwolenia na uzvtkowanie budynku, budynek zostal podwyzszonv 0

160 em (dowod: decyzja Wojewody Mazowieckiego i PK 1076 z dnia 31.12.2009 r.).

288.687,68 zt

zwrotu 40% kaucji gwaraneyjnej6. Spoldzlelnia nie prawidfowo dokonala rozliczenia

w kwocie

2.639,00 zt .gwarancyjne, konsekwencjq tego bvlo uznanie Iniynierii odsetkami na kwota

". 5. (PK 1382 z dnia 31.12.2011 r.);

4. Spoldzielnla nie otworzyta rachunku bankowego, na ktorym powinny bye lokowane kaucje

271.000,00 ztco stanowi 42,5% z kwoty

3. wg wyliczenia - 0,03% za kaidy dzieri zwioki w zwiqzku z brakiem wykonaniu zobowiqzania a

kt6rym mowa wvze]. Zwfoka wynosHa co najmniej 1418 dni (ad 01.12.2006 r. do 18.03.2012 r.),

271.000,00 zt

115.175,00 zt :?d
na kwote

2. Spoldzlelnia nie obciqiyta Iniynierii kara umowna w wvsokoscl

Spoldzlelnia skornpensowata z kaucjami gwarancyjnymi zatrzymanymi do rozllczenia w ramaeh

Umawy 37/2010 inwestycji Belgradzka 14 oraz z platnosclaml za wykonane roboty w inwestycji

Belgradzka 14 (dowcd: PK495 Z dnia 30.06.2012 r.).

W dniu 30.06.2012 r. w Spoldzlelnl odbywato sie Zebranie Przedstawiciell Cztonk6w w trakcie

ktorego, odwotany zostat Zarzqd Sp6tdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze".

W oparciu 0 zgromadzony material nalezv stwlerdzic, ze rozliczenie kaucji gwarancyjnych pod

wzgledem finansowo ksiegowvm przebiegaio niezgodnie z trescia ustaleri umownych:

1. Spoldzielnia nie odebrafa ad lnzvnierll gwarancji nalezvtego zabezpieczenia przedmiotu umowy

w formie gwarancji bankowej, wynoszqcej 2 % umowionego wynagrodzenia

......... " ...._- .... ':...;~.~- '..;.~.-- .'- ...."' :....
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Warszawa, 12.12.2012 r.

Usterki, wady i niedor6bki stwierdzone protokoiaml przegladowgwarancvjnvch w budynku i jego

otoczeniu nie zostaty usuniete.

Zarzad powinien podjqc dzlalania majqce na celu ustalenie prawldlowoscl i zgodnoscl ze stanem

faktycznym danych zawartych w protokole z dnia 21.06.2012 r. Zwrot kaucji gwarancyjnych przez

Spotdzielnie powoduje powstanie koszt6w,ktore poniesieSpotdzlelnla ispotdzlelcv,
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Obowiazek tworzenia funduszu na remonty zasob6w mieszkaniowych wynika z przepisu art. 6 ust. 3

ustawy z dnia 15.12.2000 r. 0 spoldzielniach mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciqzaja

koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiazek swladczenia na fundusz dotyczy czfonk6w

Spoidzielnl oraz osob. nlebedacvch czlonkarnl Spoldzielni, ktorvm przystuguJq spoldzlelcze

wlasnosclowe prawa do lokali. Czfonkowie Spoldzlelnl, kt6rym przystugujq spotdzlelcze

wlasnosciowe prawa do lokall, Sq obowlazani uczestniczvc w pokrywaniu kosztow zwiqzanych z

eksploatacjq i utrzymaniem nieruchomoscl w czesclach przypadajqcych na ich lokale, eksploatacja i

utrzymaniem nieruchornosci stanowiqcych mienie spotdzletnl przez uiszczanie optat zgodnie z

postanowieniami statutu. Na osobach niebedacvch czlonkaml spoldzlelnl, kt6rym przystugujq

spoidzlelcze wlasnosclowe prawa do lokalu, ciqzy obowiqzek ponoszenia koszt6w, takich Jakie

ponosza cztonkowie spotdzlelnl (art. 4.1 ustawy z zastrzezenlern art. 5 ustawy).

Cztonkowie sp6tdzielni uczestnlcza w kosztach zwiqzanych z dzialalnoscla spoleczna, oswlatowa i

kulturalnq spoldzielnl, [ezell Uchwata Walnego Zgromadzenia tak stanowi, natomiast wlasciclele

lokall nlebedacv cztonkami oraz osoby nlebedace czlonkaml sp6tdzielni, kt6rym przystugujq

sp6tdzielcze wlasnosciowe prawa do lokali, mega odptatnie korzvstac z takiej dzlalalnoscl na

podstawie um6w zawieranych ze spoldzlelnla.

Z zasad ogolnvch gospodarowanie funduszem remontowym, wynika ze fundusz ten winien bye

przeznaczony na finansowanie wszelkich robot budowlanych w rozumieniu ustawv prawo

budowlane (z wyfqczeniem budowy) przeprowadzanych w zarzqdzanych nleruchornosclach

Sp6tdzielni. Z. funduszu na remonty zasob6w mieszkaniowych wykonywane winny bye wszelkie

remonty w lokalach oraz czesciach wspolnvch za wyjqtkiem napraw obclazajacvch uzvtkownlkow

lokali, co powinno bye okreslone regulaminem. Fundusz remontowy winien bye tworzony odrebnle

na poszczeg61ne nleruchomosci. Wysokose swiadczeri na fundusz remontowy nleruchomosci

powinna bye okreslona na podstawie planu remontow budynku, infrastruktury towarzyszqcej w

oparciu 0 dokonane przeglqdy techniczne, z uwzglednlenlern kolejnoscl wykonywanych prac

roztoionych do realizacji na okres okreslonvch lat w ramach rocznych plan6w.

Naleiy przestrzegac zasad, ze wvsokosc planowanych wydatk6w na remonty w danym roku nie

moga przekroczvc stanu posiadanych srodkow na fundusz remontowy nieruchornosci.

Z przepisu art. 4 ust. 4 ustawy, wynika obowiqzek ewidencji przychod6w i kosztow oraz obowiqzek

ewidencji wptyw6w i wydatk6w funduszu remontowego na poszczeg61ne budynki, wchodzqce w

5. Ocena przeplvwu srodkow flnansowych z funduszu remontowego w. okresle

od 01.01.2005 r. do 31.01.2012 r.
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W zasadach (polityce) rachunkowoscl nie przewidziano ewidencji wptyw6w i wydatk6w funduszu

remontowego na poszczegolne nleruchomoscl, co nie jest zgodne z zapisem art. 4 ustawv 0

sp6tdzielniach mieszkaniowych. Sp6fdzielnia nie prowadzi r6wniei ewidencji srodkow funduszu

remontowego w postaci subkonta do konta IIrachunek bankowy" lub ewidencji pozabilansowej, do

rachunku bankowego- srodki funduszu remontowego. Brak jest takze ewidencji niedokonanych

wplat na fundusz remontowy przez cztonkow Sp6tdzielni, co pozwalafoby okreslic stan srodkow

funduszu remontowego ..

wptywy (z dalszym podziafem analitycznym na radzaje);

wydatki (z dalszym podziatem analitycznym na radzaje).

856-001

856-002

Z tresci § 9 regulaminu - "przeznaczenie funduszu" wynika, ze moze bye sfinansowane z funduszu

docieplanie budvnkow i innych przedslewzlec prowadzqcych do oszczednoscl w zuzvclu energii

cieplnej.

W § 10 regulaminu przewidziano mledzv innymi przeznaczenie srodkow plenleznvch na:

przejsciowe finansowanie koszt6w przygotowania nowych inwestycji;

przejsciowe finansowanie kosztow realizacji zadari inwestycyjnych, w kt6rych wvstepuje

przejsciowv niedob6r srodkow pienieznvch.

W' wykonaniu powyiszych postanowleri regulaminu w Sp6tdzielni prowadzona jest ewidencja

wpfyw6w i wydatk6w funduszu remontowego na koncie 0 symbolu 856 - ,,fundusz remontowy" z

dalszym pcdzialem analitycznym na:

"fund usz remontowy".

rozwojowej, zatwierdzony Uchwata nr 54/98 Rady Nadzorczej z dnia 21.12.2008 r. wprowadzony w

zvcie z dniem podjecia.

Zgodnie z regulaminem Sp6fdzielnia prowadzi:

gospodarke remontowo-konserwacyjnq,

gospodarke modemlzacvjno-rozwojowa,

w spos6b planowany opracowujac plan roczny remont6w i konserwacji obejmujqcy okres od 01.01

do 31.12 kazdego roku. Plany remont6w zgodnie z postanowieniem $3 regulaminu gospodarki

remontowo- konserwacyjnej. Zatwierdza Rada Nadzorcza termin do 31 stycznia kazdego roku.

Z regu.laminu wynika obowiqzek prowadzenia ewidencji kosztow i przychod6w na cz~se

remontowo-konserwacyjnq oraz rnodernlzacyjno-rozwojowa w obrebie konta syntetycznego

wydatki funduszuskfad nieruchornoscl, kt6re uwzgledniac powinny wszystkie wptywy

remontowego tych nieruchornoscl.

W Sp6fdzielni obowiqzuje regulamin gospodarki remontowo-konserwacyjnej i modernizacyjno-
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SWiadczy to 0 braku kontroll wydatk6w z funduszu remontowego, pomimo zaplsow w regulaminie,

mowlacvch 0 tym, ze wydatki ponoszone Sq do wvsokoscl kwot objetvch planem.

Brak wvodrebnlone] ewidencji srodkow funduszu remontowego spowodowat dodatkowe trudnosci

w zbilansowaniu kwot srodkow plenleznvch i funduszu. Zagadnienie to nie by to przedstawiane w

sprawozdaniach Zarzadu za poszczeg61ne okresy sprawozdawcze i w informacji dodatkowej, a ma

istotne znaczenie dla dzialalnoscl sp6tdzielni.

Biegli rewidenci przeprowadzajq_cy badanie sprawozdari finansowych za kolejne lata obrotowe nie

ustosunkowali si~ do tego zagadnienia. W roku 2011 w raporcie biegiego rewidenta z badania

sprawozdania finansowego, zagadnienie to zostalo pomlniete, natomiast w latach poprzednich

biegty podawat kwoty wydatk6w i wptyw6w na fundusz remontowy bez komentarza.

10.043.418,84ztjui

Niedob6r ten sukcesywnie zwiekszal si~ w kolejnych latach, na dzlen 31.12.2006 r. wynosit

16.070.694,53zt

709.625,28 zt - ,"

4.570.196,35 zt

Na dzieri 07.08.2012 r. stan funduszu wynosi

stan srodkow plenleznvch w kasie i w banku wynosi

naleznoscl niezaptacone z tytutu czynszu wvnosza

W zalqcznlku zestawiono zmiany funduszu za okres ad 2005 r. do 31.08.2012r. oraz niedob6r stanu

srodkow plenteznvch. Niedob6r wystClpit tez w latach poprzednich i sukcesywnie wzrastata jego

wartosc,

lokale uzvtkowe

2.939.495,30zt

1.556.041,27zt

Niezaplaconenaleznosci z tytutu czynsz6w na dzien 31.07.2012r. w wynoszq

wtym:

lokale mieszkaniowe

Na zwiekszenle funduszu odnoszone Sq wplatv naleine, a nie faktycznie dokonane, ponlewaz w

niezapfaconych naleznosciach figurujq kwoty niezaplacone na fundusz remontowy, naleznoscl

ujmowane sa tqcznie, jako naleznoscl z tytutu czynsz6w lokale mieszkalne i uiytkowe.

14.422.255,94ztniedob6r srodkow wynosi

(przy zalozeniu ze wszystkie srodki dotvczvly by funduszu co nie jest zgodne z prawdq}l

15.907.672,04zt

1.485.416,10zt

stan funduszu remontowego wynosi

stan srodkow na rachunku bankowym Spcidzielnl wynosi

wynika, ze:

Sp6tdzielnia nie posiada wvodrebnlonego rachunku bankowego funduszu remontowego, jak

r6wniei nie prowadzi ewidencji niezaptaconych naleznosci z tvtutu funduszu remontowego.

Z zestawienia danych ewldenc]l kslegowe] (zapisy konta 856) za okres od 2005 r. do 31.08.2012 r.
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24,43 %

4,54%

6,02 %pozar KEN-36

malowanie klatek schodowych

~ymiana slusarki na okna pev

1.125.607 AO zt

prace interwencyjne

poniesione naktady zwiqzane z pozarern KEN36 6,02%

przychody odszkodowanie

fundusz ogolno sp6tdzielczy

zastepcze usuwania usterek do 31.12.2005 r.

zastepcze usuwania usterek za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2011 r.

wtym:

usuwanie usterek Migdafowa iKEN36 i 36A

• docieplenia budynku

Najpowazniejszq pozvcje wydatk6w z funduszu remontowego stanowla:

koszty dzierzawv poddzielnlkow

wymiana aparatury i instalacji stalowej dzwigu

wymiana wodomierzy

rnontaz zaworow nadmiarowo-upustowych w wEizle cieplnym

remont rozdzielnik6w gt6wnych budynkach niskich

remont dzwigow w starych zasadach ..._
-------

548.423,15 zt

677.158,83 zt

1.027.161,80 zt

762.226.,19 zt

377.049,16 zt

. 107.871,60 zt

5.522.466,89 zt

503.626,92 zt

33.569,28 zt

137.318,28 zt

1.459.348,68 zt 1/

791.905,87 zt

1.308.283,89 zt

568.223,12 zt

1.701.241,92 zt

1.362.142,84 zt

946.178,11 zt

704.759,26 zt

1.729.372,64 zt

528.141,67 zt

remont dach6w

22.608.865,63 ztwvnosza

najpowazniejsze wydatki na fundusz remontowy to:

docieplenie stropodach6w

remont balkonow i logi

malowanie klatek schodowych

remont ciqg6w pieszo-jezdnych i podest6w klatki schodowe]

wymiana instalacji eo
adaptacja lokali uzvtkowvch

wymiana slusarki na okna pev

Dokonano przegladu dokument6w zrodlowvch stanowiqcych podstawe ujecla koszt6w

odniesionych na zmniejszenie funduszu remontowego.

Og6tem wydatki z funduszu remontowego za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2011 r.
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Warszawa, 12.12.2012 r.

Biegfy Rewident: .1 Podmiot uprowniony do badaniaI spra.wozdari/in.ans()wych:

! ULlVEX~EXPERTSP. Z 0.0.
Marianna Wojtowicz

I
OO~891Warszawa, ul. Chlodna 20/65

Nr w rejestrze 4540 Wpis na listlf podmiotow uprawnionych pod nr 531

Uchwala nr 114/57/95KRBR z. dnia 12-06-1995 r.

Zestawienie funduszu remontowego zaokres od 01.01 do 31.08.2012 r. zestawiono w zalacznlku.

Naleiy dostosowac regulamin gospodarowania funduszem remontowym do obowlazujacvch

przepisow oraz uzupelnlc polityk€i rachunkowoscl w zakresie ewidencji przychod6w i wydatk6w

funduszu remontowego na budynki wchodzacew sklad nleruchornoscl, Nalezvrowniez wvodrebnlc .

srodkl na rachunku bankowym w celu sprawowania biezace] kontroli wykorzystania funduszu.

Nalezy ewidencjonowac niedokonane wptaty z tytutu obclazenla na fundusz remontowy oraz

doprowadzit do zgodnosci stanu funduszuw korespondencji ze stanem srodkow plenleznvch.

Przy budowie planu wykorzystania funduszu remontowego na roku 2013 naleiy uwzgl~dnic duza

ilost usterek, wad i niedor6bek stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych i

pogwarancyjnych inwestycji Lanci.egolOG i Belgradzka 14, co skutkowac bedzle angazowaniem

srodkow Spoldzlelni na remonty. Nie zostaty zabezpieczone srodkl wykonawcy w postaci

zatrzymanych kaucji, ponlewaz kaucjegwarancyjne dla inwestycji LanciegolOG zostaty rozliczone z

INZYNIERII\, dla inwestycji Belgradzka 14 zatrzymane kaucje DRIMEX - sprawa w toku

postepowanla sqdowego.

Podsumowanie:

5,79%koszty dzieriawy poddzlelnikow
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1. obowlazujaceregulamlnv:

Zgodnie z § 1/JRegulaminugospodarkifinansowej" Sp6tdzielnia prowadzi dzialalnosc eksploatacvjno

inwestycyjnq na zasadach rozrachunku gospodarczego na podstawie rocznych planow rzeczowo

finansowych opracowanych przezZarzadi zatwierdzonych stosownymi uchwafami RadyNadzorczej.

Zgodnie z obowiqzujqcymi regulaminamipodstawq do ustalania oplat za uzywanie jest rocznv plan

gospodarczo-finansowy, opracowany w oparciu 0 wykonanie roku poprzedniego z uwzglednleniem

wzrostu kosztow. Regulamin rozliczania koszt6w gospodarki zasobarni mieszkaniowymi, ustalania

opfat za uzvwanle lokali zatwierdzony zostat przez Rade Nadzorcza Uchwafa nr 43/04 z dnia

16.04.2004 r., zmiany zatwierdzono Uchwala nr 34/09 z dnia 20.10.2009 r. Plany sporzqdzanesa dla

poszczegolnvch nieruchomoscl z wvodrebnieniern na lokale mieszkalne, uiytkowe i miejsca

postojowe oraz mienie Spoldzielni.

Podstawowq jednostka ewidencyjnq, na ktora ewidencjonowane sa koszty i przychody w kslegowoscl

sa nleruchornoscl - obecnie jest lch 15. Zatqcznikiem do planu na dany rok jest kalkulacja stawek

opfat wyliczona na podstawie koszt6wprzewidywanych z uwzglednieniern przychod6w z poiytk6w z

nleruchornosci, Plany w okresie 2005 -2011 zostaty zatwierdzone stosownymi uchwatami i wlelkosci

tam zawarte, stanowllv podstawe ustalenia wvsokoscl optat. Ola os6b, kt6re nie Sq czfonkami

Sp6tdzielni, stawki ustalane Sq odrebnle, nie sa uwzglednlane przychody z poiytk6w Spoldzlelni.

Spotdzielnia posiadaumowy z dostawcamiswladczacvml usfugi na rzeczSp6tdzielni.

Umowa na dostawe wody i odprowadzenie sciekow 0 numerze 3467 zawarta zostata w dniu

26.01.2007 r. z MPWIK w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa wody dla nleruchornoscl:

Lanciego10C,10H, lOG oraz odprowadzeniesclekow.

Umowa na wyw6z nleczvstoscl nr 16/0/04 zawarta zostala z firmq SITA Polska Sp. z 0.0. dnia

01.08.2009 r. Przedmiotem umowy jest odbi6r odpad6w komunalnych.

Na dostawe energii cieplnej zawarta zostataumowa nr 5-5732/003288 w dniu 19.11.2008 r. z flrma

SPECw Warszawie. Umowa szczegolowookresla przedmiot swladczenia, miejsce dostawy i odbioru

ciepta,zarnowlona moe oraz miejscezamontowania uktad6w pomiarowo-rozliczeniowych.

Na dostawe energii elektrycznej zawarta zostala umowa nr 153/2003 z dnia 17.02.2003 r. z firma

STOENSA w Warszawie, zasllajacabudynekmieszkalny przy AI. KEN36 w Warszawie oraz umowa nr

54671 z dnia 03.10.2001 r. zawarta nadostawe energii elektrycznej do budynku Lanciego10H.

Umowy na dostawe gazuzawierane bytyw uktadzie na poszezeg61nebudynki:

8. Ocena prawidiowoscl naliczeri czvnszowych izgodnoscl z ustawa 0 spotdzlelnlach mieszkaniowych
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W okresie od 2006 do 2011 kalkulowane stawki wynosHy:

lokale uzvtkowe, ktorvrn przystuguje wtasnosclowe prawo do lokalu, W odniesieniu do ktorvch

stawki kafkufowane Sq W obrebie podziatu na:

a) cztonkow posiadajqcych wiasnosclowe prawo do lokall w nleruchomoscl przy AI. KEN 36A;

b) czionkow posiadajqcych wiasnosclowe prawa do lokali uiytkowych przy AI. KEN36A + lokale:

13, 14, 15 przy AI. KEN 36;

c) czlonkow posiadajqcych lokale uzvtkowe na warunkach wlasnosclowego prawa W

pozostalvch zasobach.

dzlalalnosc gastronomiczna

dzialalnosc ustugowa

dztalalnosc biurowa

17,74 do 32,00 zt/m2;

34,00 do 44,80 zt/m2;

12,00 do 34,00 zt/m2;

16,00 do 31,00 ztjm2;

dzlalalnosc handlowa

Gospodarka lokalami uiytkowymi:

Obowiqzujqce zasady dotyczqce naliczania oplat '!" Spotdzlelnl Sqzroznlcowane na:

10kale uiytkowe, bedace przedmiotem najmu, w stosunku do kt6rych stawki ustalane sa w

zaleznoscl ad rodzaju dzlatalnoscl prowadzonej w tych fokalach, w tym:

2.

zawarte umowy.

umowa nr ES-U-Il-Us/2895/84 na dostawe gazu do budynku przy ul. lokajskiego 28 zawarta

zostala dnla 09.11.1984 r. wraz z porozumieniem;

umowa na dostawe gazu do budynku przy ul. Mandarynki 12, Belgradzkiej 18 i innych zawarta

zostala z PGNiG S.A. w Warszawie.

Utrzymanie czvstosci i porzadku na terenie Spotdzielnl, na powierzchniach wsp61nych w budynkach

mieszkalnych wchcdzacvch w sklad zasob6w Spotdzlelni powierzono firmom zewnetrznvm woparciu

a stosowne umowy zawarte ze Spoidzlelnlq.

Naprawy i konserwacja zasobow Spotdzlelnl dokonywane Sq przez firmy zewnetrzne w oparciu 0
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pomieszczeniami oraz wvposazenle techniczne;

o pomieszczenia znajdujqce sie w budynku mieszkalnym lub poza nim, zwiazane z

administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych

budynk6w mieszkalnych,

o urzadzenie i uzbrojenie terenow, na ktorvch znajduja sie budvnkl wymienione powyiej.

mieszkaniowymi naleiy· rozumiec dzialanla majace na celu utrzymanie substancji

pomleszczeri mieszkalnych w nalezvtvm stanie. Poglad taki reprezentuje Ministerstwo

Finans6ww pismie z dnia 22.12.2006 r. nr DD6-8213-438/WK/06/339/391 oraz pismie z dnia

05.03.2008 r. nr DD6-8213-11/KWW/07/MB7/82. W zwiazku z tym, przez zasoby

mieszkaniowe, 0 kt6rych mowa wart. 17 ust. 1, pkt. 44 ustawy a podatku dochodowym od

osob prawnych naleiy rozumlec:

o znajdujqce sie w budynku mieszkalnymlokale miestkalne wraz z przvnaleznvmi do nlch

,
ze zmianami wprowadzonymi Uchwafq Rady Nadzorczej nr 34/09 z dnia 14.06.2004 r. \j

Regulaminwymaga zmian i uzupeinieri:

• nalezv ustalic spos6b rozliczania koszt6w zarzadu - § 9 ust. 4 pkt. e, dostosowujac go do

przepis6w ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych (sp6tdzielnie jako osoby

prawne od 01.01.2007 r. podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym ad os6b

prawnych), kt6re w niewielkim zakresie przewiduja odrebne dla Sp6tdzielni rozwiazania, Z

zastrzezenlem zwofnienia dla dochodow z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - art. 17

ust. 1 pkt. 44 ustawy 0 podatku dochodowymod os6b prawnych. Z definicji pojecla .zasobow

mieszkaniowych", uiytego w trescl art. 17 ust. 1 pkt.44 wynika, ze pojecie to obejmuje nie

tylko lokale mieszkalne, ale rownlez pozostale pomieszczenia iurzqdzeniawchodzace w sklad

budynku mieszkalnego lecz znajdujace si~ poza nim, kt6rych istnienie jest niezbedne dla

prawidfowego korzystania z mieszkari, jak r6wniei ulatwlajace dostep do budynku

mieszkalnego oraz zapewniajqce jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Istotne w tej sprawie jest stanowisko zawarte w wyroku NSAz dnia 18.01.2000 r. Sygnatura

akt III SA 120/99, w kt6rym stwierdza sle, ze pod pojeciern gospodarki zasobami

"'\_"uiywanie lokafi - zatwierdzony przezRade:Nadzorczquchwala nr 34/04z dnia 14.06.2004 r. wraz

W Spoidzieinl obowiq_zywaty nastepujace regulaminy:

Regulamin gospodarki finansowej, zatwierdzbny Uchwala Rady Nadzorczej nr 22/98 z dnla

21.05.1998 r. (wymagajqcy zrnian w zwiqzku ze zmiana przepis6w obowiqzujqcych w tym

zakresie);

Regulamin rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat za
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3. Rozliczanie kosztow gospodarowania zasobaml mieszkaniowymi:

Koszty gospodarowania zasobami mieszkaniowymi ewidencjonowane sa na poszezeg61ne

nieruchomosci z podziatem na lokale mieszkalne i lokale uzvtkowe, miejsea postojowe w garazach

podziat na nieruchomosci zawarty w §7 jest nieaktualny;

• § 8 i 9 regulaminu mowl 0 rozliczaniu kosztow na wlasclcleli lokali nlebedacvch czfonkami

Spoldzielnl, jak uregulowano wlasclcleli lokali bedacvch wiascicielami:

§ 12 i 15 regulaminu wymaga uregulowania zapisow dotvczacvch rozliczenla kosztow na

czesci wspolne nleruchomoscl dla wlasciclell bedacvch i nlebedacvch eztonkami.

Osoby, w posiadaniu ktorvch znajduja sili lokale, zobowiqzane sa uczestnlczvc w wydatkach

zwiqzanych nie tylko z eksploatacja i utrzymaniem tyeh lokall, ale rownlez z eksploatacja i

utrzymaniem nieruchomosci wsp61nych oraz kosztami zarzadu (art. 1 i art. 4 ustawy a

spotdzlelniach mieszkaniowyeh);

• uregulowania wymaga sposob rozliczania koszt6w dzlalalnoscl spofeczno-kulturalnej.

Sp6tdzielnia moze prowadzlc dzlalalnosc spoleczna i kulturalno-oswlatowa na rzecz swoich

cztonkow i ich srodowiska, ale ta dzlalalnosc nie jest dzlatalnoscla, ktora mlesd si~ w zakresie

pojecia gospodarki zasobami mleszkaniowvrnl, nie jest to dzlatalnosc (art. 1 i 2 ustawy prawo

spotdzielcze}, ktora spoldzlelnie mieszkaniowe bytyby zobowiqzane prowadzlc ustawowo.

W zwiazku z tym wydatki na ten eel nie rnoga stanowlc kosztu uzyskania przychodu z

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak rownlez przeznaezenie dochodu wypracowanego z

gospodarki zasobami mieszkaniowymi na wydatki dzialalnosci spotecznej i kulturalno

oswiatowe] nie Sqwydatkami przeznaczonymi na utrzymanie zasobow mieszkaniowych. Brak

powyiszego uregulowania w regulaminie oraz w polltvce rachunkowosci, jak rowniez brak

ewidenc]i do wyliczenia dochodu do opodatkowania. Obowiqzek prowadzenia ewidencji

koszt6w niestanowiqcych koszt uzyskania przychod6w wynika z przepisow art. 9 ustawy a

podatku doehodowym od osob prawnych.

nleruchomosci:

zasobami mieszkaniowymi;

w § 2 ust. 1 regulaminu, nalezalobv okreslic obowiqzek partycypowania w kosztach

nieruchomosd wspolnvch dla cztonkow, posiadajqcych odrebna wlasnosc lokalu, rozliczania

rOinicy mledzv kosztaml eksploatacji i utrzymania w odniesieniu na poszczegolne

Zwiqzane z wyiej wymienionymi budynkami, obiektami i urzqdzeniami przychody, np. optaty

za czynsz, odsetki oraz sfinansowane z nich koszty stanowia przychody i koszty gospodarki
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W roku 2007 nadwyika przychod6w nad kosztami wynosi 2.108.357, 26 zt

Powyzszy wynik zmniejszono 0 naleiny podatek dochodowy w wvsokoscl 242.645,00 zt

na skutek czego nadwyika obniiyta sie i wynosi 1.865.712,26 zt

Na powyzsza kwote sklada sie nadwyika nad kosztaml energii cieplnej w wvsokoscl 2.012.774,14 zt

W roku 2006 budynek przy ul. Rabego 13 wchodzit w sktad nleruchomosci nr 3. W roku 2007

pokazany jako odrebna nteruchomosc.

nieruchornosc nr 3, kwota

2.521.823,00 zt

1.926.729,00 zt

595;094,00 zt

46.359,27 zf

274.390,57 z!

W roku 2006.wystliPuje nadwyika przychod6w w kwocie

Bez uwzglednienla wyniku z tytutu dostawy clepla, kt6ry wyni6st

wynik wynosi

Strata na nleruchomosci nr 1 w kwocie

4. Wyniki na gospodarce zasobaml mieszkaniowymi:

Z danvch liczbowych tabeli stanowiqcych zaiacznlkl w tej czescl wynika, ze na gospodarce zasobami

mieszkaniowymi wvstepu]e nadwyika przychod6w nad kosztami w latach 2006 - 2008, natomiast w

latach 2009 - 2011 wvstepu]e nadwyika kosztow nad przychodami.

garazach wielostanowiskowych, ochrony obiekt6w, eksploatacji dzwlgow (zr6inicowane),

dzlatalnosci spoleczno-kulturalno-oswlatowe],eksploatacji domofon6w;

e) proporcjonalnie do powierzchni uzvtkowe] w pozostalym zakresie.

koszt wywozu nleczvstoscl;

.. koszt eksploatacji dzwigow:

.. koszt dostawy gazu;

.. koszt dostawy energH elektrycznej do cel6w ogolnvch budvnkow z wvjatktern

okreslonyrn z § 15 ust. 4 Regulaminu;

b) wedfug wskazania wodomierzy - w przypadku koszt6w ciepfej i zimnej wody;

c) wedtug opomiarowania -w przypadku kosztow dostawy ciepfa na cele centralnego ogrzewania;

d) proporcjonalnie do liczby lokali w przypadku koszt6w i eksploatacji miejsc postojowych w. .

wielostanowiskowych. Brakjest ewidencji na poszczeg61ne lokale. Ewidencja na poszczeg6lne lokale

prowadzona jest przez dzlal ekonomiczny.

Koszty gospodarowania zasobami mieszkaniowymi rozliczane SCI. w sposob nastepujqcv:

a) proporcjonalnie do lloscl osob w odniesieniu do pozycji:
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Strata na nleruchomosclach:

- 2.105.374,97 zt

+ 1.382.216,12 zt

- 130.964,57 zt

-113.962,43zt

- 96.534,95 zt

186.507,99 ztoraz nadwyika na gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi w wvsokoscl

Wybrane pozycje generujqce straty:

dziatalnosc podstawowa - strata

energia cieplna - zysk

wyw6z nleczvstoscl

podatek od nleruchornosci

ochrona budynku

1
I
!

I
I
I
I
I
I

na kt6ry sktada sle nadwyika przychod6w nad kosztami energii cieplnej w wvsokoscl 1.386.860,56 z!

1.885.026,55 z!

311.658,00 zt

1.573.368,55 zt

W roku 2008 nadwvzka przychod6w nad kosztami wynosi

zaptacony podatek wynosi

wynik netto na gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi wynosi

Strata na nleruchornosclach:

- 2.049.591,42 zt

+ 2.012.774,14 zt

- 146.700J4 zt

- 116.614,43 zt

-187.870,19 zt

- 72.707,84 zt

147.061,88 z!oraz strata na gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi w wvsokoscl

Wybrane pozycje generujace straty:

<> dzlalalnosc podstawowa

.. energia cieplna

,. woda i kanalizacja

.. podatek od nieruchomoscl

" dzialalnosc spoleczna i kulturalna

" ochrona budynku

I
I

I
I
I
I
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1.426.472,99 zt

w kwocie 643.043,70 zt

2.272.044,61 ztoraz nadwyika koszt6w nad przychodamiw kwocie

Wybrane pozycje generujqcestraty:

dzlalalnosc podstawowa

Na kwote powyzsza skiada si~ nadwvzka ' przvchodow nad kosztami energii cieplnej

1.629.000,91 ztW roku 2010 nadwyika koszt6w nad przychodami wynosHa

Rezerwazwlekszvla koszty:

nleztdentvfikowane

nleruchornosc nr 5

nieruchomosc nr 4

1.813.379,55 zt

1.575.933,31 zt

116.037,40 zt

10.283,27 zt

11.125,57 zt

wieezystego na rzeezGminyw kwocie

nieruchornosc nr 6

W roku 2009 zostala utworzona rezerwa z tytutu podwvzszone] optaty z tytufu uiytkowania

1.716.584,18 z!

250.204,75 zt

6.085,60 zt

122.777,20 zt

Wybrane pozycjegenerujqeestraty:

dzialalnosc podstawowa

wyw6z nieczvstoscl

podatek od nieruchomosd

ochrona budynku

2.632.035,78 ztwkwocie

oraz nadwyika kosztow gospodarowania zasobami mieszkaniowymi nad przyehodami

939.090,68 zfw kwocie

na powvzsza kwote sklada si~ nadwyika przychod6w nad kosztami energii cieplnej

115.434,00 ztwynosi

zaptacony podatek doehodowy od przyehod6w z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi

1.692.945,10 ztW roku 2009 nadwvzka koszt6w nad przyehodami wynosi
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Strata na nleruchomosclach:

eksploatacja miejsc postojowych

495.286,17zt

28.427,45zt

20.534,75zt

55.267,29zt

16.785,35zt

zimna woda ikanalizacja

wyw6z nleczvstoscl

oraz nadwvzka koszt6w nad przychodami w kwocie

Wybrane pozycje generujqce straty:

eksploatacja podstawowa

eksploatacja dzwigow

975.926,85z!

2.222.585,05zt

wkwocie

Na powvzsza kwote skiada sili nadwyzka przychod6w nad kosztami energii cieplnej

1.246.658,20ztW roku 2011 nadwyika koszt6w nad przychodami wynosita

10.481,22
_~ __ " ' __ ww~

~_j
,
..;

nieruchomosc 5r-----------·------------··-------
i nleruchornosc6 2.351.990,56
f-- nleruchomosc 14 127.104,59....__-----,__-'-:-_------------

nleruchomosc 15

Strata na nleruchornosciach:

eksploatacja miejsc postojowych

ochrona budynku

113.462,04zt

49.401,60zt

108.841,84zt

1.36.410,56zt

25.340,92zt

energia elektryczna

zimna woda i kanalizacja

wyw6z nleczvstoscl
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nieruchomosc nr 9

nleruchornosc nr 4

• nleruchornosc nr 6

-1,79 Zt/m 2

- 2,61 zf/rn 2

- 1,95 zt/m 2

+ 2,45 zf/m 2

nieruchomosc nr 1

2009 r.

- 2,18 ztjrn 2

-3,06 zt/m2

+ 2,11 zf/m 2

nleruchornosc nr 4 ul, lanciego 10H

• nleruchomosc nr 6 (Lasek Brzozowy, ul. Mandarynki, Lanciego 2 - 8)

nieruchornosc nr 9 ul. Lanciego 9

2008 r,

-1,99 ztjm 2

+ 1,53 zf/m 2

nieruchornosc nr 4, ul. lanciego 10H (stawka za niska)

nieruchornosc nr 9, ul. Lanciego 9

2007 r.

Zar6wno w czesci opisowej do sprawozdari finansowych za poszczeg61ne okresy, jak i w

sprawozdaniu Zarzadu brak jest jakiejkolwiek analizy przyczyn ksztattowania sle wynik6w na

poszczegoinvchnieruchornosclach, Dane sprawozdania Zarzadu za kolejne lata ograniczone Sq do

podania kwot przychod6w i kosztow. Brak jest danych odnosnie wvsokoscl ksztattowariia sle

stawek oplat rzeczywistych w por6wnaniu do planowanych i analizv przyczyn odchvleri.

Z przedfoionych materiaf6w analitycznych wynika, ze ustalone stawki optat dla niekt6rych

nieruchomosci nie pokrywaty ponoszonych koszt6w nleruchomoscl, np.:

556.649,03 zt

1.292.451,86 zt

2.381.837,94 zt

roku wzrosta do kwoty

nieruchomosc nr 6, gdzie strata od 2009 do 2011 roku wzrosta do kwotv

nleruchornosc nr 3, gdzie strataod 2-009 do 2011 roku wzrosta do kwoty

Z przedstawionych tabel informujqcych 0 wynikach na nleruchomosclach za lata 2006 - 2011 wynika,

ze najwleksze straty generuje:

nieruchornosc nr 1, gdzie strata na gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi od 2006 do 2011

175.135,47

Zyski na nieruchomosciach:

- ~. ,

"'''':':,';--i005,,",2012.'~.w",. 'Z"'::'~1~~~>?:' -;:-,;, ,:;-o_"T,,; 2
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lOG.

Dziat ksiegowoscl ewidencjonuje poniesione koszty z uwzglednleniem rozllczenla podatku VAT na

dzlalalnosc zwolnionq i opodatkowanq. Ewidencja prowadzona jest w ukladzie nieruchcmoscl,

Wyliczenia dokonane przez dzla] ekonomiczny przekazywane sa firmie zewnetrzne], ktora dokonuje

przeliczenia stawek przy pomocy programu ISTA. W przypadku nleruchornosci jednobudynkowych

poniesione koszty powinny bye kosztami rzeczywistymi, przvjetvmi do rozliczenia np.: nleruchornosc

nr 4 - Lanciego 10H1 Belgradzka 14, nieruchornosc nr 13, 14, 15, nleruchornosc Rabego 13 i Lanciego

ISTA.

Koszty energii cleplne]:

Dokonano przegladu wybranych pozycji kosztow stanowiqcych podstawe rozliczenia kosztow

gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. W tym zakresie obowiqzuje Regulamin przyj~ty uchwata

nr 53/2006 z dnia 14.01:2006 r. wraz ze zmianami, ostatnla zmiana dokonana zostala zgodnie z

Uchwatq nr 24/2008 z dnia 16.09.2008 r. Regulamin okresla zasady rozllczanla koszt6w energii

cieplnej na potrzeby podgrzewania wody oraz centralnego ogrzewania. Koszty energii cieplnej

rozliczane sa w okresie 12 m-cy, okres rozllczeri pokrywa sle z rokiem kalendarzowym. Zuzvcie cleple]

wody nastepu]e w okresach kwartalnych. Poddano analizie dane w zakresie koszt6w wg danych

dziatu ekonomicznego, ktorv .przekazuje koszty do rozliczenia oraz dane ewldenc]l ksiegowe].

Dzlal ekonomicznv na podstawie dowod6w zrodtowvch w postaci faktur dostawcow ewidencjonuje

poniesione w danym roku koszty do rozliczenia, ujmujqc dane w kwocie brutto (wraz z podatkiem

VAT). Dane te ujmowane metoda kompletnq, poniewai okres rozliczeniowy na to zeiwala.

Koszty dzia! ekonomiczny ewidencjonuje na poszczegolne nieruchomosci i budynki. Ustalenia kosztu

CO z podziatem na lokale mieszkalne i uiytkowe dokonuje firma zewnetrzna przy uzvciu programu

zawierajq 30 % rezerwe na przyszte koszty. Stad przy rozliczeniu kosztow powstaje nadwyika

przychod6w nad kosztami. Stawki planowane i rzeczywiste na poszczegolne lokale obliczane Sqprzez

dziat ekonomiczny.

Wyst~pujq nadwvzkl na rozliczenle kosztow energii cieplnej ze wzgledu na fakt, ze planowane stawki. .

nieruchomosc nr 10

trod/a: Ptotokot lustracjl 2010 r.
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Nastepnie przez Rade Nadzorcza zostata pcdjeta Uchwata nr 17/2011 z dnia 27.05.2011 r. -

odstepstwo ad regulaminu przy rozliczaniuciepia za rok 2010 dla budvnkow:

Lokajskiego 22, 30,

Belgradzka 18, 20, 22,

Rabego5, 9, 10,

123.873,73 zt

88.009,22 zt

Do koszt6w COw roku 2010 zostala doliczona kwota

aw roku 2011 zostala doliczona kwota

f)
(

koszt6w pochodzqcych zroku 2010 ( zamiesiace 07, 09, 10, 11, 12.2012 r.). Dziat ekonomiczny nie

wyjasnit do korica, z kt6rej nleruchornosci, kt6re koszty zostaty zmniejszone.

Przekslegowanla dokonano na podstawie wewnetrznvch dowod6w PK (kserokopia w zalaczenlu).

Stwierdzono, ze byty stosowane odstepstwa od regulaminu rozliczenia koszt6w energii cieplnej.

W roku 2010 Rada Nadzorcza podjela uchwale nr 7/2010, ze przy rozliczeniu koszt6w clepla

za 2009 r. oraz dla nleruchornosci 8 i 9 zawiesza si~ rozliczenie koszt6w pornledzv CO, a CW i

jednoczesnle przyjmuje si~ koszt podgrzania1 m3 CWUw danej nieruchomosci.

49.365,81 ztkwote

Na polecenie Zarzadu doliczono do koszt6w rozliczonych w roku 2011 na budynek Belgradzka 14,

7.005.975,23 ztPrzezdziat ekonomlcznv przyj~te zostatydo rozliczenia kosztvw kwocie

tr6d/a: Opracowanie wiasne no podstawiemateria/6w Sp6fdzielni

co

Tabela nr2

4.3co
-25.623,272.505.493,002.479.869,73

Fabela nr 1

2011 r.
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do rozliczenia z cztonkami

minus strata CW

1.300.266,15 zt

-230.046,82 zt

1.070.219,33 zt

-131.128,65 zt

939.090,68 zt

razem

. wynik na CO

rozliczenie kosztow roku poprzedniego

939.090,68 ztEnergia cieplna odniesiona na koszty przvszivth okres6w w kwocie

co wynika z wyliczenia:

Rozliczenie przychod6w i koszt6w energii cieplnej w roku 2009 (wg FK) zgodnle z dowodem

PK nr 1232 z dnia 31.12.2009 r.:

trod/a: Opracowanie wfasne na podstawie materia/ow Spo/dzielni

1.300.266,15co 5.276.532,32 4.371.056,72 3.976.266,17 +905.475,60------------------------------------------

-131.128,652.239.701,73 2.174.556,18 2.370.830,38 +65.145,55cwu
wtym:

Tabela nr4

-196.274,202.32.174.556,18
+3.976.266,17056,72

Fabela nr B

2009 r,I
!
l

Jak wynika z powvzszych danych, wys-c~puJq roznlce pornledzv kwotami obciazen cztonkow

Sp6tdzielni, a kosztami wykazanymi przez kslegowosc, co ma wptyw na gospodarowanie zasobami

mieszkaniowymi.

Lasek Brzozowy 2, 6, 15,

Lanciego lOG.
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Strata na wywozie nleczvstoscl takze wskazuje na zbyt niskie stawki. Eksploatacja miejsc postojowych

wykazuje strata na nleruchornosclach Lanciego lOG i Belgradzka 14, sa to nowe inwestycje,

natom iast w tych nieruchomosclach wystE:pujq wysokie koszty energii elektrycznej. Eksploatacja

dzwlgow wykazuje strate na nleruchomosciach nr 5, 7, 14 i 15, ktora takie wynika ze zbyt niskich

stawek oraz sposobu rozliczenia koszt6w eksploatacji dzwigow, Ochrona budynku wykazuje straty na

nieruchomosciach KEN i Belgradzka 14. Rozliczenie koszt6w eksploatacji dzwigow ustalono w § 12,

zgodnie z kt6rym kosztami eksploatacji dzwig6w obciaza si~ lokale w budynkach wyposaionych w

dzwigi, z wytqczeniem lokali na parterze, lokale na I pietrze obclaza sie kosztami w wvsokosci 50 %.

Koszty eksploatacji dzwigow zgodnie z § 12 Regulaminu rozliczane sa:

2.049.591,42 z!

2.105.374,97 zt

1.716.584,18 zt

1.426.472,99 zt

495.286,17 z!

w roku 2007, kwota

w roku 2008, kwota

w roku 2009, kwota

w roku 2010, kwota

w roku 2011, kwota

Poniewai Spoldzielnla jest podatnikiem podatku VAT, prowadzi dzialalnosc opodatkowanq w 28 %

oraz zwolnlona w 72 %, to ma prawo odllczvc podatek VAT naliczony ad nabycia towarow i usiug,

zwlazanvch ze sprzedaza opodatkowanq, pozostala cZ€isc odnoszona jest w koszty.

Kwota koszt6w wykazana w ewidencji ksiegowej nie jest r6wna kwocie koszt6w przvjete] przez dzlai

ekonomiczny do rozliczenia (kwota brutto), kt6ra to kwota podlega rozliczeniu na nieruchornoscl.

Dane te maja bezposredni wptyw na ustalenie wyniku gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Roznica wvstepuje kazdego roku. Kosztv rozliczone _Sq wyzsze ad koszt6w poniesionych rowniez 0

roznlce podatku VAT, kt6ry zostat rozliczony z Urzedern Skarbowym [ako podatek naliczony, a

ponownie kwota ta zwiekszvla koszty, kt6re zostaty ujete jako koszty gospodarowania zasobami

mieszkaniowymi. Z zataczonvch dokument6w dotyczqcych ksztattowania sie straty na dzlatalnosci

gospodarowania zasobami mieszkaniowymi wynika, ze straty generuje eksploatacja podstawowa,

stawki planowane przy uwzglednlenlupozvtkow z nleruchomosci SCl zanizone.

Dziatalnosc podstawowa wykazuje straty:

rozliczenie kosztow roku poprzedniego

do rozliczenia z cztonkami

razem

905.475,60 zt

65.145,55 zt

970.621,15 zt

230.046,82 z!

740.574,33 zt

wynik na CO

wynik na CWU
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p6dejmowane Uchwaty 0 odstepstwach od regulaminu i decyzji indywidualnyeh Zarzadu 0

przernieszczeniu koszt6w potwierdzajq, ze w kwestii koszt6w nleruchomoscl rozliczane sa W

duiym stopniu w sposob dowolny.

Naleiy zauwazvc, ze w Sp6tdzielni nie dokonywano analizy stawek na bazie kosztow

poniesionych. Ze wzgledu na sposob przvjete] ewidencji i rozliczenie koszt6w, byty one i tak

obarczone bledem, Zarzad powinien pcdjac w tym przedmiocie stosowne dziatania dotyczqce

zmiany regulaminu oraz zasad ewideneji ksiegowe], Ze sprawozdania Zarzqdu za poszczegolne

okresy nie wynika, aby sp6tdzielcy byli a tym informowani przez Zarzad i Rade Nadzorezq.

Naleiy dokonac analizy przyczyn ksztaftowania si~ strat lub zvskow na nleruchornosclach, np.:

nleruchornosc nr 6 wykazuje straty w wvsokosciponad 2 min zt od 2009 r.,

W wyniku dokonanej analizy zasad rozliczania energii cieplnej i wody w zasobach Sp6tdzielni,

usta lone co nastepu]e:

Sp6tdzielnia nie dokonuje rozliczenia cztonk6w wedtug faktyeznie poniesionych kosztow,

przvjete kwoty koszt6w jako koszty poniesione nie Sq kosztami faktycznymi ze wzgledu na

brak w Sp6tdzielni ewideneji koszt6w na poszczeg61ne budynki, wchodzqee w sktad

nleruchomosci wielobudynkowyeh,

koszty podawane przez dziat ekonornlcznv nie sa kosztami rzeczvwlscle poniesionymi,

Podsumowanie:

?

proporejonalnie do liezby os6b w nich zamieszkujqcyeh - w pozostatych budynkach;

proporejonalnie do Iiczby miejsc postojowych - w budynku przy ul, Lanciego lOG, w.

przypadku jesli uzvtkownik nie posiada lokalu mieszkalnego w budynku;

lokale uzvtkowe na parterze posiadajace miejsca postojowe w garazu podziemnym, ponosza

opiate w wvsokosct50 %;

lokale usytuowane na I pletrze, a posiadajqce miejsce postojowe w garazu podziemnym,

ponosza opiate w wvsokoscl 100 %;

w § 3 Regulamlnu okreslono, ze wtasclciele lokali niebedacv cztonkami Spoldzlelnl ponosza

koszty zwiqzane z utrzymaniem nleruchomosci wspolnvch,

ten sam zapis zawiera § 8 Regulaminy, czyli faktycznie wlasciclele, ktorzy nie sa czlonkami

Sp6tdzielni nie uczestnlcza w kosztach.

proporejonalnie do llosci lokal! - w budynkach przy ul. Lanciego lOA, D, E, F, H oraz AI. KEN

36 i36A;



ULiVEX - EXPERTSp. Z 0.0. ul, Chfodna 20 lok. 65} 00-891 Warszawa
Tel.: 22 654 60 63, Tel./faks: 22 620 12 38, e-mail":ulivex@interia.pl

NIP: 5270001029 REGON: 010034356 KRS:0000329723 wpis KRBRnr 531

Warszawa, 12.12.2012 r.

-L-- ~ __----__--------~

Uchwola nr .114/57/95KRBR I dnia 12-06-:1995 r:

"UUVfX-EXPERT SP.Z 0.0.
00-891 WarszawG, ul. Chtodna 20/65

Wpi~-no uete pOd.miotow uprownionvch pod or 531

Podmiot uprawnlony do badania
sprawozdarifinansowych:

Biegly Rewldeni:I

I

nieruchornosc nr 1 co wskazujena nleprawldlowo ustalone stawki,

nleruchornosc nr 7 KEN 36, 36Awykazujezyskw kwocie

co wskazuje na zawyienie stawek.
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Zrodlo:Opracowanie wtasne

Zalegtosci W oplatach za lokale uzvtkowe igaraze

Tabela nr 5
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I<osztyweaug
rok bilansu koszty rozllczeri roznlce

2006
2007
2008
2009 94253,31 139572,55
2009 6347096,55 7005975,23
2010 6912195,41 7042855,58 224913,58
2011 6866402,68 7005975,23 139570,55

ZaJC4_cznik 4WystQpujct roznlce wedtug danych

~=

wartose rozliezeri
rok stall na 01.01.2005 zwlekszenla zmnlejszenla na 31.12.2005
2005 2571788,04 2524664,73 2571788,04 2524664,73
2006 2524664,73 2521823,26 2524664,73 2521 823,26
2007 2521 823,26 1 865712,26 2521 823,26 1 865712,26
2008 1 865712,26 1573368,55 1 865712,26 1573368,55
2009 1 573368,55 1 692945,10 1 573368,55 1 692945,10
2010 1692945,10 1639000,91 1 692945,10 1 629000,91
2011 1629000,91 1 246658,20 1 629000,91 1 246658,20

Zafacznik 3Zmiany w startle - rozllczenle



Sekretarz

Uchwaia wchoozi INzvcle Z dnlem podjecia,

§S

Realizacj~ uchwafy powierza sle Zarzq_dowi Spoldzielnl.

§4

W wymienicnych w §1 budynkach koszr dostawy depra dla potrzeb c.o. w dartej nleruchcrnoscl
jest roznicq kosztu ogolnego dostawy ciepfa w tej nteruchomosd i kosztu dostawy clepla do
podgrzania wody wodociqgowej obllczoneqo jako Ilcczyn kosztu podqrzanla 1 In 3 wody (zgodnle z
§2) i lIosci clepfej wody pobrane] przea danq_nteruchomosc,

§3

Dla wymienionych w 91 budvnkow, przyjmuje si~ La koszt podqrzenla 1 m:;)wodYI wartosc
ostemleqo zallczkoweqo kosztu podqrzanla 1 m3 C.W.U. W danej rueruchcmoscl.

przy rozlkzaniu kosztow clepta za rok 2010 dla bLidynk6w:
Lokajskiego 22/30, Belgradzka 18,20,22, Raabego 5,9/101 Lasek Brzozowy 2,6,15, Landeqo 10 G
zawiesza sr~ stosowanle zaplsow Regl.llaminu roz/iczania kosstow energfi cieplnej do cekiw

ogrzewania i podgrziJnla wody w zsscosd: SM ,,'pIZY Metrze" dotyczq,cych rozdzlelu kosztow
pomi~dlY c.o. a c.w.u. w poszcteg61nych nleruchomosctach.

§2

§1

DzlatajqC na podstawie § 69 ust. 1 pkt. 8 Statutu SM "Przy Metr1.e'! uchwala 511ftco nast~puje:

w sprawie~ cdst~pStw8adRegufaminu rozficzania kosztow entJrgl1 ciepfnej do ce/ow
ogrzewania ipodgrzania wody w sesotedi SM f••Przy Metrzet~

uchwahll or l"f /2011
Rady Nad%oraej SM IJPrzyMetne'l"

~dnta Z/. oS: 2011 roku

STR.313 l1RU. 2012 15:29~iR FAf<SU : 022 6487430~~_: SI"I PRZY i"lETRZE
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Lokajsklego 22p30, Belgradzka 18/20,22, Raabeqc 5,9,1.0/ Lasek Brzozawy 2/6,15, Lancleco
iOG, 2 uwagI ma zbyt wysokl jednostkowy koszt podgrzanla 1 m3 wddy uzytkowe] w
poszczeqolnvch budynkach w roku 2010.

Odstf.'ipUje si~ od stosowania zapiSOw RegulaminlJ radtcsente kosziow

energli cieplnej do cel6w ogrzania i podgrzania wody w.za,50bach .'SM"Przy ~"'etrzel" w
cz~sciach dotyczqcych rozdztatu kosztow pomi~dzy c.o., a c.w.u, w budynkach:

UZASADNIENIE

13 GRU. 2012 15:28HR FAKSU :16226487430OD, : Sr1· PRZY METRZE
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;1{+~'.'. UZASADNIENiE .. •

.~}{r~. Odstepujs si~ ad stosowanta zaPiS~WRegulamlnu rozliczania kosztow
.ant/pl! aeptoe) do celow ogrzania f podgf2afJla ..'wvdy; w zasobscn SM -,,,PrzyMetrze"

~/'~~/cz~!klaclldotyczq_cych rozdziafu kosz.t6~'Yp6rni~9ZY.c.o.. a c.w.u. w tzw. 115tarych
. ...':>·:zas6bach"oraz nleruchomosd nr 8 I 9, z uwagl ·f,1p:.zbytwysoki udzlal koszt6w dostawy
:,:·r~!·:;·;'·>Ciepta na potrzeby podgrzanla wody uzytktJwej v..i og6ln'ej sumie kOS2.tOWdostawy ctepla,

! J~tC.:·-,Jak rownlez duzy rozrzut kosztu podqrzanla~.~3 ,c:.W•.u, dla poszczeaolnvch budvnkow ..\ :;~~n."~<. : ' DO czasu wyjasnier:tia przyczyn P.oWyzs~ego zrnlenla Si~ zasadv podzlalu
\ ·X? . : k05Zt6w dostawy enerqll cteplnej zqodnle z n'ir1!ej5lq UChW8fat·
I :".
I .
I
I·
I

STR.l13 GRU. 2012 15:28NR FAI<SU : 022 6487430OD : SI'I PRZV t1ETRZE
. ,. . ',' '". '" ,

.. ;.~':';.'.:.-:.:'~.,..J '.....'.JJ;f'r
• 'I • /



" ',.
,.:.... .. .

.....J~.~II~~:ij
. "" ~'~;.,".. :'" ,~.:

J)VJoty,_,J)
Aleks8ndt"ll Wolska

.'.
"':':" . ','

sekretsr:
Rady NadJ::cm:::zejSM "PayMetue"

Uchwatawchodzi w zycle z dniem podj~c;ta,

i
i

\

\ '

I
I
!

§5

Realizacj~uchWaf'l powierza si~ Zarzq_dowiSp6{dzielrli.

§4

W starvch.zasobach orez w nferuchomf.)sclor B i9 koszt dostawv c!epta dla potrzeb c.o. w danej
nleruchomosci jest r02nicq kosztu og61negodostawy depta w tej' nieruchomoscl ikosztu dostawy
clspta do podqrzanla wody wodcctqgOvvej obllczoneqo jake iloczyn kosztu podgrzania 1 m 3 wody

(zgodnie z §2) 1tloscl ciept9j wody pobranej przez danet nlerucnomosc,

§3

W starvch zasobach oraz w nleruchomosd nr 8 i9 przYlmuje si~ za koszt podqrzanla 1 m3wody
wartosc ostatniego zallczk6wego ~;osztupodgrzania1 m3 c.w.u, w danej nieruchomoscl•

Przy rozilcaenlu kosztow clepla za rok 2009 dla starvch zascbow (wykonanych z wielkiej pfyty)

oral' dla nleruchomosd nr 8 I 9 zawlesza si~ stosowanie zaptsdw Regu/amIJ'7u ro:tllc213n/a kCisztow

energli cfeplneJ do cel6w ogrzewania i pod..qrzania wody w zasobar.."'/1SM ;/·1f.-WMetrze" dotyczqcych
rozdzlalukosztowpomi~dzyc.o. a c.W.U..w poszczeqolnych nteruchomososch •

§2

§1

Dzia};ajq_cna podstawle § 69 ust. 1 pkt. 8 statutu SM (,Przy Metrze" uehwala 5i~ co nastfipuje:
, .

w s.prawie: odstepstwa od Regl)/amlmi fOz/lczania koszt6w energii cieplnej do ce/6.w
ogtzewaai'a ; podgrZfJflia wody w zasobach SM IIPrzy MetrzeJ~

Uchwala nr 1J 2010
Rady Nadzorc.&:ej SM "Pt:lY Metlfzel~

% dnia 27 kw!t:atnia 2010 rQku
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. .
3.500,00 zl, mozna zaliczvcdo wartoscl niematerialnych i prawnych, a jednoczesnie w chwili oddania

do uzvtkowania jednorazowo odpisac w kosztyw 100 % lub zallczvcdo koszt6w zuzvcla materiat6w.

Wartosci niematerialne i prawne ewidencjonowane sa wg wartosci poczatkowe], ktora stanowi cena

nabycia w przypadku zakupu, t]. cena zakupu obejmujqca kwote nalezna sprzedajqcym bez

podlegajqcemu odliczeniu podatku VAT oraz powiekszona 0 kwoty poniesione bezposrednlo z

zakupem i przystosowaniem do uiywania wartosci niematerialnej iprawne].

ULIVEX- EXPERT Sp. z 0.0. ul. Chlodna 20 lok. 65, 00-891 Warszawa
Tel.: 22 654 60 63, Tel./faks: 22 620 12 38, e-mail: ulivex@interia.pl

NIP: 527 000 1029 REGaN: 010034356 KRS:0000329723wpis KRBR nr 531

I. Wartosei niematerialne i prawne

Wartosd niematerialne i prawne stanowiq nabyte przezSpotdzlelnle, zaliczanedo aktyw6w trwatych,

prawa majqtkowe nadajace si~ do gospodarczego wykorzystania, a przewidzianym .okresie

ekonomicznej uzvtecznosd dluzszvrn nii 1 rok i przeznaczanena potrzeby Sp6tdzielni (art. 3 ust. 1

pkt. 14 ustawy 0 rachunkowosci.

Dokumentacja przvjecia wartoscl niematerialnych i prawnych do uzywanla, to:

faktury zakupu,

dow6d O'F- przyj~cie do uzvtkowanla,

dow6d LT-likwidacja wartoscl niematerialnej i prawnej.

uwzgledniajqc ustalonq w przepisach ustawy 0 podatku doehodowym od os6b prawnych grantee

eeny nabycia 3.500,00 zl, w przypadku tytut6w posiadajqcych cechy wartosci niematerialnych i

prawnych 0 przewidywanym okresie uiytkowania dluzszvm niz 1 rok leez przy cenie nabycia poniiej

zapisy analltvczne na kontach 020 - wartosci niematerialne i prawne oraz umorzenie wartoscl

niematerialnych i prawnych, konto 070;

protokolv likwidacji srodkow trwatych LT;

faktury sprzedazv.

ich umorzenie;

Materiaty stanowlace podstawe przedmiotowej oceny:

tabela amortyzacyjna srodkow trwatych gr. IV zespoty komputerowe oraz tabela wartoscl

niematerialnych i prawnych;

dowody zrodlowe stanowiqce podstawe ujecia w ksiegach rachunkowvch faktury dostawc6w,

dowodyOT;

zapisy analityczne i syntetyczne na koncie 010 - srodkl trwate gr. IV zespoty komputerowe oraz

9. Oeena zakupow wartoscl niematerialnych prawnych oraz sprzetu komputerowego [ego

likwidacja
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W latach 2005 - 2012 przychody i rozchodywartosci niematerialnych i prawnych ksztaftowaty sle w

nastepujacvch wartosciach:

Skladnik wartosci niematerialnych i prawnych, ktorv jest wycofany z uzvtkowanla i przeznaczony do

zbycia, jest wykazany w wartoscl bilansowej ustalonej na dzieri zbycia. Sp6tdzielnia prowadzi

ewldencje analitycznq wartosci niematerialnych i prawnych przy pomocy tabel amortyzacyjnych,

w kt6rych wykazywana jest wartosc poczatkowa, wvsokosc stawki oraz kwota umorzenia.

Dane ewidencji analitycznej zgodne Sq z zapisami w systemie finansowo - kslegowvm.

Naleiy zauwazvc, ze zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, tytut wartosci niematerialnych i prawnych

stanowi licencja, gdyi to Iicencja na uzvtkowanie program6w stanowiq przedmiot umowy zakupu, a

nie programy. Tytutem wartoscl niematerialnych i prawnych Sq prawa do uzvtkowania tych

wszystkichprogram6w, kt6re sa objete [edna licencjq.

Modyfikacja programu, rozszerzenieprogramu komputerowego nie stanowi wartoscl niematerialnej i

prawnej. Przepisy ustawy 0 rachunkowosci oraz przepisy ustaw podatkowych nie przewidujq

ulepszeri, Aktualizacja programu, jest wartoscla nlernaterlalna i prawna, gdy stanowi nowq wersje,

Jezellmodyfikacja programu nastepu]ew ramachwykupionego abonamentu najego konserwacle, to

kosztv tego abonamentu obciqiajq koszty usfug. Istotne Squmowy licencyjne i spos6b ich zawarcia.

Nie zawsze te zasadv kwalifikowania byty stosowane w Sp6tdzielni. Nalezaloby przeanalizowac

umowy licencyjne.

Przychody wartosci niematerialnych i prawnych poparte sa wystawionymi dowodami OT

podpisanymi przezZarzqd.Okreslono zasadyamortyzacji podatkowej zgodnie zart. 16b ust. 1 ustawy

o podatku dochodowym od os6b prawnych, do kwoty 3.500,00 zf odpisywane sa jednorazowo w

kosztv, powvze] 3.500,00 zt amortyzowane sastawka50 %.

Likwidacjaodbywa sle na podstawie decyzjiZarzadupoprzedzona protokotem likwidacji.

prawnych.w kslegach rachunkowych wartoscl netto wartoscl . niematerialnych

Wartosci niematerialne i prawne podlegaja amortyzacji, tj. zuzvclu wartosci niematerialnej i prawnej

odnoszonemu w koszty dzlalalnoscl gospodarczej.W mysl przepis6w ustawy 0 podatku dochodowym

od os6b prawnych jednostki obowiqzane sa aktualizowac realnosc wykazanych
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Brygida Kalinowska

Krzysztof Jurczak

oraz opinia administratora systernow informatycznych Mariusza Barana. Na wlekszoscl dokument6w

opinia administratora, ze IIsrodki trwafe bedace na wvposazeniu Spotdzlelnl z uwagi na

Sprawdzono dowody LT srodkow trwafych (sprzetu komputerowego). Dowody likwidacji srodkow

trwafych LTpoprzedzone Sqprotokotami Komisji Likwidacyjnej w skfadzie:

Jolanta Szatek

Halina Smietariska

344.898,45 zf

113.856,85 zf

W okresie tym zakupiono sprzet komputerowy za kwote

zlikwidowano za kwote

31.07.2012 r.

Srodki trwate - zespofy komputerowe gr. IV

Srodki trwate wycenione zostaty wg cen nabycia, amortyzowane Sq zgodnie z zasadami okreslonvrnl

w ustawie 0 podatku dochodowym od osob prawnych w wvsokoscl 30 % rocznie, metoda Iiniowq.

Podstawowym urzqdzeniem ewidencyjnym jest tabela amortyzacyjna (ksiega inwentarzowa).

W oparciu a dowody ir6dfowe sprawdzono likwidacj~ srodkow trwafych za okres od 2005 r. do
, '

II.

Potwierdzeniem likwidacji sa protokoty LT akceptowane przez Zarzqd. Na protokotach likwidacji brak

adnotacji Z jakiego okresu pochodzi nabycie wartoscl niematerialnych i prawnych oraz brak

wskazania powodu Iikwidacji.

82.886,60 ztnlernaterlalne i prawne na kwote

Zostat sporzqdzony arkusz spisu z natury, na ktorvm zostaty ujete zlikwidowane wartoscl

185.377,04 zt

156.194,46 zt

29.182,58 zt

poczatkowe]

Umorzenie wartosci niematerialnych i p.rawnych wynosi

Wartost netto wynosi

prawne wvnosza w wartosciNa dzieri 31.07.2012 r. wartoscl niematerialne

Zrodto: Zestawieniewartosci niematerialnych i prawnych- tabefa analityczna
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29.06.2012 Notebook ToshibaSatelite 31.01.2008 7.621,70 381,09 .
HalinaMierzkowska

29.06.2012 Kornputer LenovoTCAS5 17.12.2007 3.019,55
protok6t utylizacji

Derka

29.06.2012 Komputer LenovoTCAS5 19.12.2007 3.087,24
protok6t utylizaeji

Derka

29.06.2012 Komputer HPde5700 19.12.2007 2.734,75
protok6t utylizaeji

Derka

29.06.2012 Komputer HPde67106 19.12.2007 1.5843,15
protok6t utylizaeji

Derka

Wyniki przedstawiono ponlze]:

KOMPUTER.

do 07.08.2012 r. W protokotaeh likwidaeji brak daty nabyeia srodka trwatego, brak odzysk6w

materiafowych z likwidacji srodkow trwatych. W roku 2011 przedstawiono dow6d przekazania do

firmy SITASp. z 0.0. - zuzyty sprzet elektroniczny i elektryczny - protok6t z dnia 29.11.2011 r.

W dniu 06.26.2012 r. protok6t utylizacji sprzetu komputerowego podpisat Dariusz Derka FAST

zdiagnozowane trwale uszkodzenia podzespot6w i nieoplacalnosc naprawv powinny zostac

przekazanedo likwidacji". Opinia nie zawszepodpisana, zawiera pieczatke lmienna Mariusza Barana.

Dowody LT akceptowane byly przez Zarzad i stanowia podstawe zdjecia z ewidencji ksiegowe].

Sprawdzonodowody zrodlowe stanowiqcepodstawe likwidacji srodkow trwatych za okres od 2007 r.
- -
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do dnia 24.02.2012r.FASTCOMPUTERS

specyfikacji, termin zlozenla oferty do dnia 23.02.2012(10,00zt - koszt specyfikacji). Rozstrzvgnlecie

konkursu nastqpi w dniu 29.02.2012r.

Naleiato wpiaclc wadium w wvsokosci 1.000,00zt w nastepujacvch terminach:

2.507,73 ztRoznlcaw kwocie

wvnika z tego, ze likwidacjq objeto komputery zgr. VIII- pozostale srodki trwate.

Spohfzielnla ogtosHaprzetarg na dostawe macierzy dyskowej spetniajqcej wymagania okreslone w

trod/a: tabela - zestawienie amortyzacyjnesrodkow trwafych za lata 2005 - 2012.

, , ,
2012 58673,16 32306,39 314382,20
200S-2012 344898,45
z bo 428239,05 113856,85

288015'43153351711464926
36981,021

12011

~e!;~;3:/;;~L;'~~:3~;:.,~9~~:~t:{~?ii.:;t~t~·~))~¥~1;~ff~J~r:~>~v.~~~~j~:01~;~~:~&0;j~:~~~:~~~~tf9iJ:Jt~Cit~:~~~:~:[J;J~1:!f~~~~~~:X .~;::fJ:. :<~~~tl:~~?~i:~'i:~~i:':\,J~ i'I~;,
bo 83340,60 83340,60
2005 35900,23 119240,83
2006 24610,14 143850,97

f 2007 123870,31 1915,40 265805,88
j 2008 i 26997,06 2185,18 290617,761
2009 23217,27 24098,17 289736,86 !

12010 , 326717 881

Zestawienie zakupu i rozchodkomputeroww okresie 2005-2012

Zrodto: Arkusz spisu z natur»
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Warszawa, 12.12.2012 r.

ULiVEX-EXPERTSP. Z 0.0.
00-891Warszawa,ul. Chlodna 20/65

Wpis no list/i podmiot6w uprawnionych pod nr 531

Uchwofa nr 114/57/95KRBR z dnia 12-06-1995 r.

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdari jinans(,)wych:

Biegly Rewldent:

wsrod, kt6rych zlikwidowane zostaio: 5 notebook6w, drukarka laserowa HP, 20 szt. telefon6w

kom6rkowych.

Likwidacja srcdka trwatego, jest to calkowlte zaprzestanie uzvtkowanla tego srodka, wvkreslenie go z

ewidencji srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, na skutek jego.

nleprzvdatnosci, zuzvcla w 100 %. Likwidacja srodkow trwatych powinna bye uzasadniona oraz

potwierdzona odpowiednim dokumentem wystawionym przez punkt, kt6ry zajmuje si~ likwidacjq

zuiytych srodkow trwatych. Jeieli przedsieblorca chcialbv przyktadowo przekazac laptop na swoje

osobiste cele, to w6wczas powinien czvnnosc taka udokumentowac wewnetrzna faktura VAT wraz z

naliczonym podatkiem VAT,poniewai: w momencie zakupu zostal podatek VATodliczony (w czesci].

Protokoty likwidacji nie w petni spelniaja warunki okreslone obowiqzujqcvmi w tym zakresie

przepisami.

17.886,31 ziW latach 2005 - 2012 (lipiec) zlikwidowano srodki trwate niskocenne na kwote

W wyniku likwidacji nastapila sprzedaz zamortyzowanego w 100% notebooka TOSHIBA Sate lite

nabytego w dniu 31.01.2008 r. 0 wartoscl poczqtkowej 7.621,70 zt, za kwote 381,09 zt na podstawie

wystawionej faktury dla pani Haliny Mieszkowskiejw dniu 29.06.2012 r.

32.700.00 zt.za cene

Pismem podpisanym przez Zarzad z dnia 08.03.2012 Znak Nj2233/2012 poinformowano,

ze nie zostala wybrana oferta FAST COMPUTERS, wybrano oferte firmy MAXAl i nabyto

Ofert zawierajq date 24.02.2012 r., natomiast na kopercie widnieje data 23.02.2012 r. - nieczytelny

pod pis Kancelarii.

do dnia 23.02.2012 r.MAXAl
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.:

Naktady na wybudowanie budynku warsztatowego zostafy poniesione przez najernce - firme AUTO'

SERVICENATOLIN ASO Daewoo.

W dziale II KW WA2M/00193375/9, jako wlasciclel wplsanv jest Skarb Paristwa, jako

wspoluzvtkownlcv wleczvscl gruntu i wlasclciele budvnkow stanowiqcych odrebnv od gruntu

przedmiot wlasnoscl wpisani Sqw udziale po Yz czesd:

SM Przy Metrze udziat Yz po 8.829,50 m2;

SM NATDLlN udzla! Yz po 8.829,50 m2;

ZPCSpordzlelni NATOLIN zgodnie z Uchwatq nr 5 z dnla 21.06.2005 r. wyrazHo zgode na zbycie Yz

czesci w prawie wieczystego uzvtkowanla gruntu i w prawie wlasnosci usytuowanych na nich

budvnkow, ZPC Spotdzielni Przy Metrze zgodnie z Uchwala nr 13/2006 z dnia 10.06.2006 r. wyrazHa

zgode,

Strony ustality, ze SM Przy Metrze otrzyma:

Z obrebu 1-11-06 polozone] w Warszawie dzielnicy Ursyn6w przy ul, Migdatowej, Lanciego

i Ptaskowickiej oraz w takich sarnvch udziafach wspotwlasclcielaml usytuowanych na tym gruncie

budvnkow stanowiqcych odrebnv od gruntu przedmiot wlasnosci, dla kt6rej to nieruchornoscl

prowadzona jest KW nr WA2M/00193375.

Na gruncie znajduja si~ 2 budynki:

budynek biurowy 0 powierzchni 2.978,34 m2 (dzlalka 5/2);

warsztat samochodowy 0 powierzchni 152,80 m2 (dziatka 5/1), dz. I KW WA 2M/00193375/9,

dzialka w uiytkowaniu wieczystym do dnia 24.11.2008 r.;I
I
II.
I
I
I
I

I
I

·1
II
!
I

11.149 m2

6.510 m2

17.659 m2

nr 5/10 powierzchni

nr 5/2 a powierzchni

fqcznie a powierzchni

!
I
I
I
I
I
I.,

Znieslenie wspolwlasnoscl - Spotdzielnia Budowlano Mieszkaniowa NATOLIN

W roku 2007 zawarta zostala umowa zniesienia wspoluzvtkowanla wieczystego nleruchomosci oraz

wspoiwtasnosci budynkow stanowiqcych odrebny od gruntu przedrnlot wlasnoscl wedtug ustaleri

akty notarialnego Rep. A nr 7027/2007 z dnia 05.07.2007 r., pornledzv Sp6tdzielniq Budownictwa

Mieszkaniowego IINATOLlN" z siedzibq w Warszawie oraz Spotdzielnla Mieszkaniowq IIPrzy Metrze".

Strony oswladczytv, ze wymienione Spoldzlelnle sa w udziatach po 1/2 czesci wsp6tuiytkownikami

wieczystymi nleruchomoscl stanowiace] zabudowane dziaiki:

1.

Sp6tdzielni za lata 2006 - 2011

10. Ocana obrotu nleruchornosclaml w zakresie gruntow, bedacvch w wieczystym uzytkowaniu
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. .
tytutu umorzeri zasob6w mieszkaniowych.

W wyniku podzlalu nastapilo zniesienie wspolwiasnoscl w uzvtkowaniu wieczystym, zmniejszenie

powierzchni grunt6w w uzvtkowanlu wieczystym 0 5.759 m2• Jednoczesnie dokonano nowego

podziatu dzialki na dziatki 0 nr 5/1 Sp6fdzielnia NATOLIN i 5/2 Spoldzielnla Przy Metrze.

Jednoczesnie nastapilo zmniejszenie grunt6w 0 213,80 m 2 z tytutu ustanowienia odrebne]

z konta "umorzenia" w korespondencji ze zwlekszenlem konta 808-001-001 zmniejszenie funduszu z

594.121,50 ztumorzenia w kwocie

ze srodkow trwatych w korespondencji z funduszem (konto 802-002-008) oraz wvkslegowano

1.188.242,99 zt

594.121,50 zt

1.380.563,70 ztPod data 31.12.2007 r. (PK 1129 korekta) zostala wvkslegowana kwota

Umorzenie wynosito

z tego 72 wynosHa

umorzenie 3.703.049,70 zt

wartosc netto 2.867.000,30 zt

wartosc poczatkowa budynku przy ul. Lanciego 12 na dzleri 31.12.2007 r. wynosHa 2.761.127,40 zt

z tego :x wynosita 1.380.563,70 zt

3.500.000,00 ztw wvsokoscl

Jak wynika z ustaleri, powvzsza kwota zostata zaptaeona.

Dowodem LT z dnia 16.07.2007 r. zostafa zdjeta z majqtku Spoidzlein' Przy Metrze:

wartosc nierucnomosci 6.570.050,00 zt

Spotdzielnia Przy Metrze stata si~ uzvtkownlklern wieczystym dziatki 5/2 a powierzchni 6.510 m2

(17.659 m2 - 8.829,50 m2 - 2.31Q,50 m'):

Sp6tdzielnia NATOLIN zobowlazala sle do dokonania wptaty na rzeez SM Przy Metrze

Sp6tdzielnia NATOLIN stala si~ uzvtkownikiem wieczystym cale] dziaikl nr 5/1 a powierzchni

11.149 m2 (8.829,50 m2 + 2.319, 50 m2);

W opareiu 0 powvzsze ustalenia:

(splata przez Spoldzielnle NATOLlN).

968.984,00 zt

247.800,00 zt

wartosc 72 budynku biurowego (od kwoty 1.937.968,00 zt)

wartosc budynku warsztatu samochodowego oszacowano na kwote

z tytufu objecia przez SM NATOLIN 2.319,05 m2 ponad 72 dzlaikl przvnaleznej kazdernu ze

wspotuzvtkownikow wieczystych 1.926,70 zt/m2 (uprzednio odbyto sie zniesienie wspolwtasnosct

zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 2009{2007 z dnia 14.03.2007 r.);

4.468.984 ztdoplate w wysokoscl



UV8X- ex

._._-_. _.--'---

UUVEX - EXPERTSp. z 0.0. ul. Chtodna 20 lok. 65, 00-891 Warszawa
Tel.: 22 654 6063, Tel./faks: 22 620 12 38, e-mail: ulivex@interia.pi

NIP: 527 000 1029 REGON: 010034356 KRS:0000329723 wpis KRBRnr 531

10.389.310,00 ztEDBUD, kwota

Ostateczne ceny oferentow to:

9.789.510,00 zt

9.280.510,00 zt

14.490.000,00 zt

EDBUD, kwotanetto

lub

. INZYNIERIA, kwota netto

na przygotowanie inwestycji w terminie poprzedzajqcym rozpoczecie budowy (§ 15 pkt. 2 umowy).

Naleiy zaznaczvc, ze w zwiqzku z ogloszeniem konkursu na wyb6r oferenta na wykonanie robot

inwestycji Lanciego lOG w II eta pie konkursu, oferty zfoiy~ dwie firmy:

W wynagrodzeniu zawarto poniesione przez Spoldzielnte koszty w wvsokosci

13.500.000,00 zt

2.000.000,00 zt

INZYNIERIIw kwocie

kondygnacji pod ziemia). Inwestycja zostata zlokalizowana na terenie stanowiqcym wtasnosc

m. st. Warszawa, Spotdzlelnia jest uiytkownikiem wieczystym wg danych wvplsuz rejestru grunt6w.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslone zostalo (§ 12 ust. 1 umowy) wynagrodzenie dla

2. Prawo wieczystego uiytkowania - inwestycja lanciego 10G

Inwestycja Lanciego 10 G realizowana byta na podstawie umowy z dnia 15.11.2006 r. nr 180/2006

zawartej z Przedslebiorstwern Budownictwa Ogolnego i Robot .Iniynieryjnych nr 180/2006 wraz

z zalacznlkaml, Budynek m_ieszkalno- garaiowy zlokalizowany na terenie Gminy Wars~awa ursvnow,

dzlalka nr ewidencyjny 18/8, is/iO, 18/14 oraz czescl dzlalek nr ewidencyjny 18/11, 18/125

w obreble 1~11-06 przy ul. Lanciego 0 powierzchni 2.100 m 2. Prawo wieczystego uiytkowania

wprowadzono do ewidencji srodkow trwafych (jako rnajatek Spoldzlelnl) W roku 2002. Wartosc

poczatkowa prawa wieczystego uiytkowania wyniosta 835.800 zt/rn 2, co stanowHo 398 zt/m 2.

Teren, na ktorvm zostat zaprojektowany budynek mieszkalno-garaiowy, byt przewidziany w projekcie

pierwotnvm Migdatowa III pod lokallzacje garazu wielopoziomowego. Z uwagi na konlecznosc

zbilansowania miejsc parkingowych dla catego Osiedla Migdatowa III, projektowany budynek tqczy w

sobie funkcje mieszkalna 5 i 6 kcndvgnac]l oraz garazowa 3 i 4 kondygnacje (w tym: 1 i 1,5

W zamian za zwrot lokali ustugowych usytuowanych w inwestycji CENTRUM NATOLIN.

Miato to bezposredni wptyw na stan srodkow pienleznvch i flnansowanla Spotdzlelni.

wraz z odsetkami i kosztami prowizji w Banku BPHSA w kwocie

wlasnoscl lokali przy ul. Lanciego lOG, 10D, 101 - 107,92 m 2 oraz Lanciego 10H - 105,98 m 2.

Stan gruntow na dzien 31.12.2007 r.wynosH 307.980, 31 m 1.

Wartosc prawa wieczystego uzvtkowanta gruntow na dzlen 31.12.2007 r.wynosi 139.381.201,59 zt

W wyniku przejecia do sptaty kredytu DRIMEX SAw roku 2007 Sp6fdzielnia dokonata sptaty kredytu. .
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512.954,91 zt

13.000,00 zt

1.516.000,00 zf

• kosztyponiesione na realizaqe inwestycji do dnia 30.06.2006 r.

• kosztyplanowane

• rownowartosc prawa wieczystego uzvtkowaniagrunt6w

dokument z dnia 01.09.2006 r. sporzqdzony przez Hallne Mieszkowska, zarejestrowany w

dzienniku korespondencji pod nr 5230,zawierajqcynastepujqcepozycje:

razem 1.486.320,48 zt

228,24 ztroznlca

216.000,00 zt

360.000,00 zt

2 ?rC~V(.:t7__3§.Q-.OOG;t)()zf
300.000,00 zt

150.320,48 zt .
J.":; 17, ..."Jj~""'lr -::,,.....
t....I ....... ....... ~.< Ii. ';,._"

50.000,00 zt

150.000,00 zt

udziatw infrastrukturze OsiedlaMigdatowaIII

nadz6r inwestorski Sp6tdzielni

narzut na koszty zarzadu

PIUWereszczynski- porozumienie

udziatw rezerwie - Osiedle Migdatowa III ... ~.

~$~~r~ytE~(b~J~i~@¥ko~1ni~~~~tt ~j'; {f;", f

pozostaie

.~...
\..:.

wtym:

1.486.548,72 ztkwocie

bedzle nastepowalo sukcesywnie, w terminie do dnia 30.03.2008 r. Faktyczne rozliczenie tej kwotv

nastapllo w dniu_30.06.2012r. poprzezkompensate.

Brak jest dowod6w ir6dfowych potwierdzajqcych poniesienie koszt6w przez Spotdzlelnie

potwierdzajqcych powvzsza kwote, rozllczonajako nakladv, ze wzgledu ie "krqzq" w obiegu rozne

dokumenty niepowiqzane zesoba, w tym:

dokument z dnia 19.09.2006 r. znajdujqcysle w dokumentacji z przetargu, w kt6rym czionkaml

byta Matgorzata Sikora - Antkowiak i Danuta kamiriska, dotyczqcy planowanych koszt6w w

11.550.000,00 zt

2.000.000,00 zt

2.000.000,00 zt

13.550.000,00ztna kwote

kt6ra zostala przvjeta w nastepujacvm zakresie:

roboty budowlano-montaiowe

kosztySp6tdzielni

Strony uzgodnityw §15 ust. 2, ze rozliczeniekwoty

W dniu 04.09.2006 r. EDBUD wycofaf oferte, a INZYNIERIA ztozyta oferte ostatecznq

2.000.000,00 ztw wvsokoscl

Podczas prowadzonych rozrnow oferenci zostali poinformowani, ze podana w ofercie wartosc

zostanie powiekszona 0 poniesione przez Spoidzielnle koszty przygotowania inwestycji

11.686.820,00 ztINZYNIERIA
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W trakcie lustracji dokonano ksiegowania kwoty (dow6d PK214 z dnia 31.03.2010 r.) 1.516.000,00 zf

150.000,00 zt

230.000,00 zt

740.000,00 zt

1.000.000,00 zf

380.000,00 zt

potracenie zwlerzvtelnoscla INZYNIERII,kwota

wplate na rachunek Sp6fdzielni, kwota

W latach nastepnvch rozliczono kwote

w tvrn:

kompensata pod data 31.12.2011 r.

kompensata pod data 31.05.2012 r.

Nastepnie do faktur wystawione zostafy noty korvgujace co do trescl - tresc korygowana: prace

projektowe, tresc prawidfowa: zwrot poniesionychkoszt6w: Jak zaznaczonopoprzednio, dowod6w

poniesienia koszt6w brak.

RozliczeniezeSp6tdzielniqnastapllo w roku 2007i 2008poprzez:

654.205,61 zf3282/08/2009, kwota

zwrot poniesionych koszt6w - faktura nr 1732/04/2008, 1847/05/08, 3281/08/2009,

1.345.794,40zf1312/03/2008, kwota

prace projektowe - faktura nr 1079/A/03/2007, 2130/06/2007, 4003/A/l0/07, 4421/A/ll/07,

Przedstawiono dowody poniesienia koszt6w - faktury i noty korygujqce wystawione przez

Spotdzlelnle oraz spos6b rozliczenia (9 faktur nakwote 2.000.000,00 zl].

W trescl faktur znajduje sie zapis:

wchodzacvchW sklad kwoty".

koszty poniesione (niesprecyzowane) 654.205,60 zt

razem 2.000.000,00zt

W analizie sporzadzone]przezWACETOBSp.z0.0. (str. 18) stwierdzono, zewartosc 2.000.000,00zt

rna obejmowac koszty pozyskaniaterenu 1.516.000,00zt

oraz koszty opracowania dokumentacji 484.000,00 zt

Lustratorzy dokonujqcy oceny dzlaialnosciSp6!dzielniza rok 2009 w protokole (str, 66-67) stwierdzili

odnosnle rozpoznania kwoty 2.000.000,00 zl, ie "nie ustalono specyfikacji naktad6w i koszt6w

1.345.794AO z!e dokurnentacje projektowq

zalacznlk do analizy sporzqdzonej przez WACETOBSp. z 0.0. w sierpniu 2011 r. stanowiqcy

zalacznlk do protokolu nr 5 z dnia 04.09.2006 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej, z kt6rego

wynika, zekosztyobejmujq:

2.041.954,91 ztrazern
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1.516.000,00 zfSpcidzielnla nie ponlosia kosztu nabycia gruntu w wvsokosci

zostafa ujeta w ksiegach rachunkowych jako poniesiony koszt Sp6fdzielni, a rownowartosc tej kwoty

w rozliczeniu zostala przeniesiona na finansujqcych.

1.516.000,00 ziKwota wynikajqca z wyliczenia: 722 zt/m x 2100 m powierzchni =

wvkslegowanle powierzchni dziafki 18/10 2020 m 2 oraz dziatki 18/11 80 m 2, fqcznie 2100 m 2

powierzchni. Jest to zapis nieprawidfowy.

Aktualizacji wartoscl gruntu dokonano poprzez zwlekszenie wartoscl 1 m2- prawa wieczystego

uzvtkowania do kwoty 722zf/m2.

1.516.000,00 zt

zwlekszvtasrodkl trwate w korespondencji z kapitatem z aktualizacji.

Zaktualizowanq wartosc prawa wieczystego uiytkowania w wvsokosci

wvksiegowano z konta ..;_srodkl trwale w koszt inwestycji.

Jednoczesnle zostala zmniejszona powierzchnia prawa wieczystego uiytkowania poprzez

operacyjne, kwota

i koszty operacyjne 0 kwote

roznica stanowi

1.516.000,00 zt

736.611,24 zt

779.388,76 zf

779.388,76 ztKwota

Nastepnie nota PK nr 1200 z dnia 31.12.2010 r. podplsana przez Gt6wnego Kslegowego i Zastepce

Prezesa ds. finansowo - kslegowvch, dokonano korekty kslegowari, zmniejszajqc przychody

779.388,76 zf

zostala odniesiona w pozostate koszty operacyjne.

Wynik tej operacji zwlekszvl zysk w kwocie

835.800,00 zt

99.188,76 z!minus umorzenie

736.611,24 ztR6inica nieumorzonej wartosci prawa wieczystego uzvtkowanla w kwocie

wynikajqca z wyliczenia:

wartosc poczatkowa

w korespondencji z kosztem wytworzenia inwestycji Lanciego lOG, zwiekszajac koszty inwestycji.I

I
I
I
I
I
I

835.800,00 zt

1.516.000,00 zt

1.516.000,00 zt

Lanciego lOG - z kwoty

do kwoty (2.100 m 2 x 772 zt/m 2)

Odniesiona zcstala na pozostale przychody operacyjne, kwota

jako kwoty pozyskania terenu pod budowe inwestycji Lanciego 10 G, po przekazaniu inwestycji do

uzywania. Inwestycja zostata zakoriczona w dniu 03.03.2009 r. Decyzja 0 pozwoleniu na uzvtkowanie

budynku stafa sle prawomocna w dnlu 19.03.2009 r.

W ewidencji ksiegowej pod data 31.~3.2010 r. (PK nr 24 podpisane przez Gf6wnego Ksi~gow~go i

Zarzad), zostala zaktualizowana wartosc dzlalek, na kt6rych posadowiona jest inwestycja
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Na dzieri 30.1L2010 r. (dow6d - PK825 podpisany przezZastepcePrezesads. finansowo-kslegowvch

oraz Glownego Ksiegowego)zostata dokonana aktualizacja wartosci gruntow poprzez nastepujacv

zapisw kslegach rachunkowych:

wartosc netto

2.082.600,00 zt

275.198,26 zt

1.807.401,74 zl

naliczone umorzenie

wartosc poczatkowa

tqczna powlerzchnla terenu, na ktorvm znajduje si~ nleruchomosc wynosi 5340 m 2.

Wartosc prawa wieczystego uiytkowania zostafa ujeta w ksiegach rachunkowych Spoidzielnl wg

stanu na dzleri 01.01.2002 r. w pozycjigrunty w wvsokoscl:

o dokoriczeniu realizacji inwestycji warz z aneksami.

Inwestycja realizowana byta na terenie stanowiqcym prawo wieczystegouiytkowania Sp6fdzielni, na

podstawle umowy ustanowienia uiytkowania wieczystego gruntu oraz przenleslenla wlasnoscl

budynku, sporzadzone] w formie aktu notarialnego Rep. A nr 3144/97 z dnia 31.10.1997 r.

Nleruchornosc obejmuje cz~sc dziatki nr 7/6, dzialke 7/10 i czesc dziatki 7/11 z obrebu 1-1105

KWnr WA ZM/00438076/3.

Realizacjainwestycji prowadzonabytq przezinwestorow powierniczych:

e DRIMEXBud S.A.w Warszawie - na podstawie umowy nr 152/2006 z dnia 16.10.2006 r. wraz z

aneksarni, pismem zdnia 10.03.2010r. L. Dz.1918 DRIMEXodstapli od umowy;

• PBOiRI INZYNIERIASp. z 0.0. w Piorisku na podstawie umowy nr 37 z dnia 16.04.2010 r.

3. InwestvcjaBelgradzka14

Inwestycja Belgradzka stanowi budynek mieszkalno - ustugowo - garaiowy zlokalizowany w

Warszawie, przy ul, Belgradzkleg14. lnwestvcja realizowanabyfaw okresie ad dnia 17.04.2007 r., tj.

data uprawomocnienia sle decyzji0 pozwoleniu na budowe nr 206/A/VRN/2007 z dnla 23.03.2007 r.

do dnia 10.03.2010 r,

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ad INZYNIERIIjako .zwrot poniesionych kosztow", ktora to kwota nie zostala udokumentowana

faktycznym poniesieniem koszt6w.

2.000.000,00 zt

1:516.000,00 ztwptyw srodkow pienieznvchw kwocie

jako wptaty finansujqcychztytutu wktad6w budowlanych;

wptyw srodkow pienleznvchw kwocie

Opracowanie kosztow pozvskania gruntu przv ul, LanciegolOG byto utrudnione - szczegolowv opis i

przebieg zawarto w zalaczone] analizie.

W wyniku tak ustalonych zasadrozliczenla inwestycji Lanciego10Sp6tdzielniauzyskata:
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. .
31.10.2096 r. na podstawie umowy ustanowienia uzytkowanla wieczystego gruntu oraz przeniesienia

Dziatka 7/29 0 powierzchni 8424 m 2 powstata z podziatu dziatki nr 7/10 oraz dziatki 7/31 0

powierzchni 592 m 2 powstatej z podziatu dziatki nr 7/11 oddanej w uzvtkowanie wieczyste do dnia

Prawo wieczystego uzvtkowanla byto amortyzowane.

Dziatka 6/3 0 powierzchni 1832 m 2 zostala przekazana Spotdzielni w uzvtkowanle wleczvste przez

Urzqd m. st. Warszawy aktem notarialnym Rep. Anr 9849/00 z dnia 17.11.1999 do dnia 17.11.2098 r.

KW nr 297067.

razem

826.232,00 zt

4.582.656,00 zt

322.048,00 zt

5.730.936,00 zt

dzialka 6/3, kwota

dzlalka 7/29, kwota

dzialka 7/11, kwota

4. Zmiana powlerzchnl w wyniku scalenia dzlaiek 0 nr ewidencyjnych: 6/3, 7/29, 7/31

z obrebu 1-11-09w dziafk~0 nr ewldencvlnvm 26

Wg danych ewidencji ksiegowe] wprowadzono wartosc prawa uzvtkowania wieczystego dziatek do

ksiag rachunkowych pod data 01.01.2002 r., w nastepujacvch kwotach:

W umowie zawartej z ORIMEX S.A. nr 152/2006 § 17 ust. 1 zawiera zapls, ze rownowartosc tych

srodkow po wptaceniu na rachunek inwestycyjny, a poznle] powierniczy, zostanie przekazana na

rachunek bankowy Spoldzlelnl. Srodki te zostaty zaangazowane w dzlaialnosc inwestycyjnq na

rozliczenie robot dodatkowych.

6.600.0QO,oo zt

7.332.600,00 zt

wieczystego uzvtkowanla gruntow '!" kwocie

Plus waloryzacja do kwoty

w koszt wytworzenia inwestycji Belgradzka 14. Kwota ta zostata nastepnie przeniesiona na

finansujqcych w rozliczenlu inwestycji. Rownoczesnie w kslegach rachunkowych dokonano zmiany w

ewidencji powierzchni gruntow 5340m 2. Jest to zapis nieprawidtowy.

W planowanych kosztach inwestycji Belgradzka 14 wprowadzona zostala odptatnosc za prawo

5.756.520,00 ztw kwocie

5.756.520,00 zt

3.949.118,26 ztzwiekszenie wartoscl gruntow 0 kwote

CO spowodowato zwiekszenle wartoscl do kwoty

powodujqc roznice pornledzv wartoscla poczatkowa

a wartoscia aktualizacji

odniesiono na zwiekszenle funduszu z aktualizacji.

Nastepnie wvksiegowana zostala wartosc zaktualizowana prawa wieczystego uzvtkowanla
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nazwana "optatq_ partvcvpacvjna", kt6ra w przeliczeniu na m2 powierzchni mieszkalne i uzvtkowej

wynosi 216,97 zt/1 m2•

Zmiany w ewidencji ksiegowe] i w ewidencji srodkow trwatych zostalv dokonane w roku 2010,

a podziat geodezyjny zatwierdzony przez Prezydenta m. st. Warszawy nastapll w roku 2003.

W roku 2010 nastapllo zmniejszenie -wartoscl dziaiek dowodem likwidacji nr 1/2010

7.200.000,00 ztDo rozliczenia inwestycji na finansujq_cych zostafa przvjeta kwota

Prezydent m. st. Warszawy wydat Decyzj~ nr 44/2003 z dnia 02.10.2003 r. zatwierdzajaca podzial

geodezyjny.

W wyniku podziatu z dziatki nr 7/11 wydzielono miedzv innymi:

dziaike nr 7/310 powierzchniO,1832 ha w uzvtkowanlu wieczystym do dnia 17.11.2098 r.;

dzialke nr 7/29 0 powierzchni 0,8424 ha w uzvtkowaniuwleczvstvm do dnia 31.10.2096 r.;

dzlalke nr 7/310 powierzchni 0,0592 ha w uzvtkowanlu wieczystym do dnia 31.10.2096 r.;

razern powierzchnia 1,0848 ha.

W wyniku scalenia powstata jedna dzlatka, dla kt6rej zostal okreslonv przedmiot odrebne] wlasnoscl

lokall zgodnie z Uchwala Zarzadu SM PRZY Metrze nr 8/2006 z dnia 11.01.2006 r.

Po przeprowadzonych podziatach geodezyjnych na dziatkach nr 6/3, 7/29, 7/31 zrealizowania zostala

inwestycja CENTRUM NATOLIN zgodnle z Decyzjq Burmistrza Gminy Ursvnow nr 36!D/00/MU z dnia

14.01.2000 r. oraz postanowieniem nr 779/P/Ol/MU z dnia 16.10.2001 r.

W kosztach inwestycji CENTRUM Natolin dziatka nr 26 zostaia ujeta wg cen rynkowych na podstawie

operatu szacunkowego rzeczoznawcy majqtkowego.

45.165,20 ztwvsokoscl 1%, kwota

kt6ra to wartosc stanowit~ pcdstawe do ustalenia optaty rocznej z tytutu uzvtkowanla wieczystego w

4.516.520,12 ztUrzqd.Miasta okreslil wartosc gruntow w kwocie

31.10.2096 r.

wlasnosci budynk6w z dnla 31/10/1997 r. Rep. A nr 3144/97, dla ktorvch to dzialek prowadzona jest

KW nr 3144. Do ksiegl wieczystej KW nr 3144 zostala przeniesiona dzialka nr ewidencyjny 7/31, dla

kt6rej byta prowadzona KW nr 279863. tqczna powierzchnia dziatek wynosi 9.160 m2•

Decvzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 44/2003 z dnia 02.10.2003 r. podzieione zostalv dziatki:

nr 7/10 na dzialke 7/29 a powierzchni 8424 m2 oraz 7/30 0 powierzchni 144 m2;

nr 7/11 zostala podzielona na dziatki nr 7/24,7/25,7/26,7/27, 7/28 i 7/31 z zaznaczeniem, ze

dziatka nr 7/310 powierzchni 592 m2 przewidziana jest do polaczenla z dzlatka 7/12.

Aktem notarialnym Rep. A nr 4600/2005 z dnla 01.03.2005 r. nastaplia zmiana umowy a oddaniu

gruntu w uzvtkowanie wieczyste. Ujednolicono termin uzvtkowanla wieczystego do dnia
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2100,00 m2

5340,06 m 2

Lanciego lOG

Belgradzka 14

przekazanie na cele inwestycji:

5759,00 m 2

14755,00 m 2

79135,43 m 2

51.129.198,91 zt107114,55 m 2 oraz ich wartosci

z nastepujacvch tytut6w:

podziat Spoldzielnl NATDUN

sprzedai ARCHESp. z 0.0.

ustanowienie prawa odrebnvch wlasnoscl lokali

/
l

5. Sprzedaz nleruchomosci ARCHESp. z 0.0.

W dniu 03.02.2011 r. zostala zawarta przedwstepna umowa sprzedaiy sporzadzona w formie aktu

notarialnego Rep. A nr 838/2011, na mocy kt6rej Sp6fdzielnia dokonata sprzedaiy ARCHESp. z 0.0.

prawa wieczystego uzytkowanla dzialkl nr 7/16 wraz z prawem wlasnoscl wzniesionego budynku 0

obszarze 8245 m2, potoionej przy ul. Belgradzkiej i Rosola oraz dzlalkl 5/2 wraz z prawem wlasnosct

wzniesionego na nim budynku 0 powierzchni 6510 rrr', poiozone] przy ul, Lanciego 12.

W roku 2011 wprowadzono na stan grunt6w wartoscl dzlalek odpowiadajacvch niesprzedanych 1735

m2 powierzchni w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14.

Wartosc sprzedazv wynosi:

dzialka 7/16 0 powierzchni 8245 m2- cena 2.061,86 zt/m2;

budynek ustugowy 0 powierzchni uiytkowej 80 m 2;

dziatka 5/20 powierzehni 6510 m 2;

budynek biurowy 0 powierzchni uiytkowej 2622,65 m2 - cena 2.073,73 ztjm2.

Szezeg6fowe om6wienie zawarte zostalo w pkt. 11 Deena slusznoscl wydatkowania srodkow ze

sprzedaiy nieruchomoscl.

W lataeh 2006 - 2011 nastqpilo zmniejszenie powierzchni prawa wieczystego uiytkowania grunt6w-

5.730.936,00 zt

dotychczasowe umorzenie na dzlalke nr 26z dnia 01.01.2010 r. przenoszac wartosc

o powierzchni 10848 m', kwota
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Ustawa 0 rachunkowosct zezwalanadokonanieprzeszacawania(aktuaIiZacji)srodkow trwafych tylko

na podstawie odrebnvch przepisow. Zgodnie z art. 31 ust. 3 wartosc poczqtkowa i dotychczas

dokonane ad srodkow trwatych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe moga, na podstawie

odrebnvch przepisow, ulegac aktualizacji wyceny. Ustalona w wvniku aktualizacji wyceny wartosc

poczatkowa srodkow trwafych nie moze bye wyisza ad wartoscl godziwej, ktore] odpisanie w

przewidywanym okresie jego ekonomicznej uzvtecznosd jest ekonomicznie uzasadnione.

Przez lIodn~bne przepisy" dla aktualizacji srodkow trwatych ustawa a rachunkowoscl rozumie

przepisy ustawy podatkowej. Przepisyte stanowia delegacje dla Ministra Flnansow do okreslenla w

drodze rozporzqdzenia trybu i termin6w aktualizacjiwyceny srodkow trwatych. Ostatnia aktualizacja

srodkow trwatych rniaia miejsce w roku 1995. Od tego czasu nie wydano takiego rozporzadzenia.

Z powvzszego przepisu wynika, ze nie mozna przeprowadzlc aktualizacji wyceny srodkow trwafych,

nawet gdyby wartosc rynkowa bytq duzowyzszanii wartosc kslegowa. Niestusznezatem w roku 2010

byto dokonanie aktuallzacji wartoscl grunt6w - prawa wieczystego uiytkowania inwestycja

Belgradzka 14 i Lanciego lOG, zwlekszajac wartosc gruntow, a nastepnie wartosc przeszacowanq

wartosc ujqCjako koszt wytworzenia inwestycji.

Zgodnie z przvjetvmi zasadamiwyceny aktyw6w art. 28 ust. 1 ustawy 0 rachunkowoscl srodki trw ate

wycenia sle wedtug kosztu wytworzenia. Z definicji kosztu wytworzenia wynika, ze sa to koszty

pozostajace w bezposrednlm zwlazku z wvtworzenlern srodka trwatego, a mianowicie koszt zuzvcia

materiat6w robocizny bezposrednle] i inne koszty zwiqzane bezposrednio z wytworzeniem.

Koszt wytworzenia obejmuje koszty ponleslone za okres budowy, od dnia rozpoczeci do dnia

przvjecia do uiywania. Do kosztow wytworzenia nie zaliczasili koszt6w ogolnvch zarzadu, koszt6w

sprzedazv, pozostatych koszt6w operacyjnych i koszt6w finansowych, w szczegolnosci odsetek od

pozvczek i kredytow, z wytqczeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania do

uiytkowania. Koszty poniesione powinny wvnlkac z dowodow ich poniesienia oraz zostac ujete jako

Podsumowanie:I

I
I
\

I

92.57,7.915,64zt

208598,98 m 2

poczatkowe]

co odpowiada

w cenie 477,33 zt/rn 2.

Na dzieri 31.12.2011 r. Spoldzlelnia posiada prawo wieczystego uzvtkowania a laczne] wartosci

14755,00 m 2

25,15 m 2

sprzedaz ARCHE Sp. Z0.0.

korekta lat ubiegfychw roku 2007
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Marian a Wojtowicz ~ I 'I

Nr w. ejestrze 4540 ~F~! I
..,._p ;( ! Il_ .,,----if -=--=:t-___j______'__

Warszawa, 17012 r. d / .

Podmiot uprawnionv do badania ~. . f

sprawozdari finansowych:
Biegly Rewident:

Zestawienie powierzchni i wartosci gruntu za lata 2006- 2011 zawiera tabela nr 1.

poniesione do dnia przekazania do uzvwanla. Do kosztu wytworzenia zaliczamy rowniez koszty

poniesione przed rozpoczeciern budowy, tj. mledzv innymi koszty przygotowania i przeprowadzenia

przetargu, badari i pomiar6w geologicznych, uzyskania pozwoleri budowlanych. Sq to koszty

ponoszone w celu stworzenia warunkow na prowadzenie budowy. Wyrok NSA z dnia 01.02.2011 r.

Sygnatura akt II FSK 1603/09. Proces inwestycyjny obejmuje rownlez prace zwlazane z

przygotowaniem placu pod budowe, w tym r6wniei likwidacje (rozblorke] starego srodka trwatego.

Jak wynika z powvzszego, brak jest podstawy prawnej do aktualizacji srodkow trwatych w pozycji -

prawo wieczystego uzvtkowanla, Koszt inwestycji zostal zawyzony poprzez statystyczne obciazenie

po dacie przekazaniado uzvtkowanla.

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. 0 sp6tdzielniach mieszkaniowych z

czfonkiem Sp6tdzielni ubiegajacvmsle 0 ustanowienie odrebne] wlasnoscl lokalu. Umowa 0 budowe

lokalu, powinna mledzv innymi zawleracokreslenle zasadustafaniakoszt6w budowy lokalu, powinna

zostac zawarta umowa 0 hudowe iokaiu.

Zapis art. 18 ust. 1 odnosi sie do koszt6w inwestycji, stad niezgodne z prawem jest aktywowanie do

koszt6w poniesionych inwestycji przezSpoldzlelnle, reallzujacaswoje zadania statutowe w trybie art.

1 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 15.12.2000r. skutk6w przeszacowaniagrunt6w bedacvchwlasnoscla

Sp6fdzielni.

Zarzad Sp6tdzielni w porozumieniu z Radq Nadzorcza powinni dokonac analizy poprawnoscl

dokonanych rozliczeri z uwzglednleniernuwag bleglego,wynikajqcych z niniejszej oplnll.
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Zbycie nleruchornosci nastapllo zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nt 838/2011 z dnia 03.02.2011 r.

Zgodnie Z obowiqzujqcymi w6wczas przepisami, nabyte prawo wieczystego uiytkowania nalezalo

ujqC w ewidencji pozabilansowej. W zwlazku ze zmianq przepis6w ustawy 0 rachunkowoscl z dnla

29.09.1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz, 649) oraz Komunikatem Ministra Finans6w nr 17/0R/2001 z

dnia 05.10.2001 r. (Dz. Urz. Ministra Finans6w nr 9, paz. 66 i nr 11, poz.75) pod data 01.01.2002 r.

nalezalo wprowadzlc do ksiag prawo wieczystego uiytkowania gruntow uzyskane nieodplatnie na

podstawie decyzji administracyjnej po stronie aktyw6w w pozycji - grunty oraz po stronie pasyw6w

jako rozliczenia dtugoterminowe (alba fundusze Spoldzielni}.

Wartosc poczatkowq tego prawa nalezalo ustalic wedtug wartoscl godziwej, za ktora nalezalo przvjac:

wartosc rvnkowa tego prawa, [ezell jednostka dysponuje takimi informacjami;

wartosc wynikajqcq z relacji do wartosci gruntu okreslone] w ostatnio otrzymanej przez jednostke

decyzji, ustalajqcej opiate roczna za uzvtkowanle wieczyste gruntow:

wartosc ustalona przez rzeczoznawce.

b) na podstawie ugody notarialne] z dnia22.0S.1998 r. sporzadzone] przed Notariuszem Grazynq Beata

Socha w Warszawie Rep. A 5177/98 i umowy zniesienia wspoiuzvtkowania wieczystego

nleruchomosd oraz wspolwlasnoscl budynk6w stanowiqcych odrebnv od gruntu przedmiot wlasnoscl

z dnia 05.07.2007 r. sporzadzone] przed Notariuszem Piotrem Skowrodko w Warszawie Rep. A nr

7027/2007. Nleruchornosc stanowi zabudowanq dzlalke nr 5/2 z obrebu 1-11-06 0 obszarze 6.510 m2

potozona iNWarszawie przy ul. Lanciego 12 wraz z budynkiem biurowym, dla kt6rej to nleruchornoscl

Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydziat Ksiqg Wieczystych prowadzi KW nr

WAZM/60456689/8.

1.' Prawo wieczystego uzvtkowanla:

Sp6tdzielnia nabvla prawo wieczystego uzvtkowania:

a) na podstawie umowy ustanowienia uiytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienia wlasnosci

budynkow z dnia 31.10.1997 r. sporzadzone] przez Notariuszem Barbara Maria Godlewskq w

Warszawie Rep. A nr 3144/97 zabudowanq nieruchornosc, stanowlaca dziafke nr 7/16 z obrebu

1-11-09 0 obszarze 8.245 m2 polozona w Warszawie w Dzielnicy Ursyn6w przy ul. Belgradzkiej i

Rosota, dla kt6rej to nleruchomosci Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydziat Ksiqg

Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00409765/8 do dnia 31.10.2096 r.;

11. Ocana stusznoscl wydatkowania srodkow uzvskanvch ze sprzedazv, ze szczegolnvrn

uwzglednlenlern srodkow pochodzacvch ze sprzedazv nleruchomoscl i praw wleczvstego

uzvtkowanla



UliVEX - EXPERT Sp. Z0.0. ul, Chfodna20 lok. 65, 00-891Warszawa
Tel.: 22 6546063, Tel./faks: 22 6201238, e-mail: ulivex@interia.pl

NIP:527 000 10 29 REGON:010034356 KRS:0000329723wpis KRBRnr 531

82.117,15 ztKomornika SqdowegoDariuszaDybcio,kwota

(wraz z naleinymi odsetkami), co zostalo okazane przy akcie notarialnym - dokument z dnia

03.02.2011 r. wydany przez KomornikaAleksandraPardusa,Sygnaturaakt KM 1265/10;

2.338.733,54 ztwynosHa

co zostalo okazane przy akcie notarialnym - dokument z dnia 03.02.2011 r. wydany przez

Komornika BogdanaMieczkowskiegoSygnaturaakt KM/807/09;

wierzyciela Sp6fdzielni Mariusza Szweda.Na dzleri 03.02.2011 r. wierzvtelnosc Mariusza Szwed

19:366.596,90 ztwlerzvtelnosc tej Sp6tkiwynosifa

W tym czasie prowadzona bvla egzekueja na majqtku Sp6tdzielni na podstawie tytut6w

wykonawezych, stanowiqeychwyrok SqduOkregowego w Warszawie z dnia 30.12.2005 r., Sygnatura

akt XVI GC 427/01· oraz wyrok Sqdu Apelacyjnego z dnia 15.12.2009 r. Sygn. akt I A/Ca 107/09

zaopatrzone w obu przypadkachklauzulqwvkonalnosci na rzeez:

wierzyciela Sp6tdzielni NADBUDSp. z 0.0. z siedziba w Warszawie. Na dzleri 03.02.2011 r.

13.500.000,00 zt

30.500.000,00 zt
7.015.000,00 zt

37.525.000,00 zt

budynku zacene

tzn. zatqcznqcene netto

+ 23 % podatku VAT

.kwota brutto

prawo wieczystego uiytkowania dziatki nr 5/2 wraz z prawem wlasnoscl wzniesionego na nim

17.000.000,00 ztbudynku zacene netto

prawo uzvtkowanla wieczvstego dzlalkl nr 7/16 wraz z prawem wlasnosct wzniesionego na niej

I
I

Spos6b ustalenia wartosct prawa nalezaio opisac w dokumencie stanowiqcym podstawe jego

wprowadzenia do kslag.

Wprowadzenie prawa wieczystego uzytkowania do kslag nie rodzito w momencie jego wprowadzenia

zadnvch skutk6w podatkowych, gdvz jego uzyskanienastaplio z mocy prawa, co stwierdza stosowna

decyzja.

Sp6tdzielniapod data 01.01.2002 r. wprowadzitado ksiag prawo wieczystego uzvtkowania dziatek:

a) ul. Belgradzkai Rosota- dz. 7/160 obszarze8.245m2;

b} ul. Lanciego12 - dz. 5/2 0 obszarze6.510m2;

W dniu 03.02.2011 r. zostala zawarta przedwstepna umowa sprzedazv w formie aktu notarialnego

Rep.A nr 838/2011 w Kancelarii Notarialnej JanJodtowski Notariusz w Warszawie, na mocy kt6rej

Zarzad w osobach: Andrzej Jerzy Stepien i Ewa Iwona Bartman oswladczvll w imieniu i na rzeez

Spotdzielnl, ze Spotdzielnia zobowiqzuje sie sprzedac Spolce ARCHESp.z0.0. z siedzlba w Warszawie:. .
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82.117,15 z!w dniu 04.02.2011 r. kwota w wvsokoscl

zostala wptacona na rachunek Komornika Sadowego Dariusza Oybcio KM 65/10;

zostala wpfacona na rachunek bankowy Komornika Sqdowego Aleksandra Pardusa KM 1265/10;

2.338.733,54 ztw dniu 04.02.2011 r. kwota w wvsokoscl

zostala wptacona na rachunek barikowy Komornika Sqdowego Bogdana Mleczkowskiego KM

1807/09;

19.366.596,90 zt

3. Wydatki Kancelarii Notarialnej:

w dniu 04.02.2011 r. kwota

26.000.000,00 zi

3.000.000,00 ztNotarialnej, kwoty

zgodnie z protokolern Rep.Anr 4717/2011

Razem

23.000.000,00 ztNotarialne], kwoty

zgodnie z protokolern Rep.Anr 742/2011;

w dniu 08.06.2011 r. ARCHE Sp. Z 0.0. dokonafa wpfaty na rachunek bankowy Kancelarii

2. Wpfaty ARCHESp. Z0.0.

w dniu 01.02.2011 r. ARCHE Sp. z 0.0. dokonata wplatv na rachunek bankowy Kancelarii

zostanle wpiacona przez Sp6tkfi najpoznle] w termlnie do dnia 31.12.2011 r.

Zgodnie z ustaleniami aktu notarialnego, kwota depozytu (zadatku) zostata rozdysponowana w

spos6b nastepujacv:

5.000.000,00 ztkwota

umowy;

zostanie wplacona na rachunek bankowy Sp6tdzielni przez ARCHE Sp. z 0.0. w dniu zawarcia

2.500.000,00 ztkwota

co zostalo potwierdzone protokolem przyjecia pleniedzv na przechowanie, sporzadzonvm przez

Notariusza w dniu 01.02.2011 r. Rep. A 742/2011, zmienionym aktem notarialnym w dniu

03.02.2011 r. Rep. A nr 835/2011;

23.000.000,00 zt

30.500.000,00 ztStrony ustalily, ze pochodzaca ze sprzedazv nleruchomosci kwota

zostanie zaptacona W spos6b nastepujacv:

ARCHESp. z 0.0. ztoiy w depozycie notarialnym kwote

z tytutu komorniczego KM 65/10, tytutem koszt6w postepowanla egzekucyjnego - egzekucja

wszczeta przez Komornika Dariusza Dybcio).
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26.000.000100 zt

10.515.000100 zt

36.515.000100 zt

1.000.000100 ztNa dzlen 15.11.2012 r. niezaptacona pozostata kwota w wvsokosci

co potwierdzajq zapisy kanta 249-025-001.

+23 % podatku VAT

Razem - kwota brutto

Z tytutu powyiszej faktury zaplacono:

depozyt wptacony do Kancelarii Notarialnej

wptata na konto Spotdzlelnl

Razern

30.500.000,00 zt

7.015.000,00 zt

37.515.000,00 zt

netto

4. Rozliczenle z ARCHE Sp. z 0.0.:

Z tytutu sprzedaiy nleruchornoscl zostata wystawiona faktura VAT 2394 z dnia 10.06.2011 r. na kwote

26.000.000,00 ztpotwierdzajq powvzsze rozliczenie kwoty depozytu w wvsokosd

Zapisy ewidencji kslegowe] Spotdzlelnl na kontach rozrachunk6w (zesp. 2) oraz wptaty do Banku

26.000.000,00 ztRazem wydatki

zostala wptacona na rachunek Spoidzielnl prowadzony w Banku BPS (wyptata z depozytu

ustanowlonego przez ARCHESp. z0.0. zgodnie z aktem notarlalnvm Rep. A 4642/201l);

kwota w wvsokosci 1.215.695,62 zt

zostala wptacona na rachunek bankowy Spotdzielni prowadzony w Banku BPS (wyptata z

depozytu zgodnie z akrem notarialnym Rep. A 866/11);

1.133.244,00 ztkwota w wvsokoscl

zostala wplacona na rachunek urzedu m.st. Warszawa Ursvnow tytutem optaty rocznej za

uzvtkowanle wieczyste za 2011 r. wraz z odsetkami;

1.866.756,00 ztkwota

W dniu 25.08.2011 r. KanceJaria dokonata dalszych wyptat zgodnie z oswiadczeniarni z dnia

25.08.2012 r. Rep. A nr 7421/2011 w nastepujacv sposob:

3.143,00 zt
21.784.304,38 zt

Kancelarii NotariaJnej, kwote

Razem tytuty komornicze wyniosty

w dniu 07.02.2011 r. Komornik Sqdowy Aleksander Paradus zwrocll na rachunek bankowy

21.787.447,59 ztRazem wpfacono
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2.235.418,28 ztDEFENSASzwed i Wspolnicy Sp. j. przekazanazostala kwota

Jak wynika z przedstawionych przez Komornika Aleksandra Pardusa zaswiadczeri, wierzycielowi

roznica - do wyjasnienia

w tym wierzyciel DEFENSA

- -
minus zwrot dokonany przez Komornika Aleksandra Paradusa

Razem przekazano

5.135.640,97 zl

40.118,99 zt

5.095.521,98 zt

2.500.588,95z!

2.594.933,03 zt

Razem

na rachunek bankowy Komornika Sqdowego Aleksandra Pardusa -tytut egzekucyjny KM 1265

z Banku BPS

162.864,67 zt

1.229.884,38 zt

1.107.301,59 zt

300.000,00 zt

z przekazanych oplat czynszowych - blokada na egzekucje

przekazane przez LECHBORSp. z 0.0.

Z rachunk6w bankowych Spoldzlelnl zostaty przekazane nastepujace kwoty:

z Banku Millennium S.A., kwota

razem

2.338.733,54zt

3.143,21 zt

2.335.590,33zt

kwote

minus zwrot na rachunek bankowy Kancelarii

5. Rozliczenle z Komornikiem sadowvm Aleksandrern Pardusern - tvtu! KM 1265/10:

Komornik Sqdowy Aleksander Pardus prowadzH egzekucje z majatku Sp6tdzielni na podstawie

tvtuiow wykonawczych KM1154/11zgodnie z:

wyrokiem Sadu Okregowego XVI Wydziat Gospodarczy z dnia 30.12.2005 r.

Sygnatura akt XVI GC427/01;

. wyrok Sqdu Apelacyjnego w Warszawie I Wydzfat Cywilny z dnla 15.12.2009 r.

Sygnatura akt I A Ca 107/09;

postanowienie Sadu Okregowego w Warszawie XVI Wydziat Gospodarczy z dnia 26.07.2011 r.

Sygnatura akt XVI G Co 133/11z klauzula wvkonalnosd z dnia 05.09.2011r.;

KM1134/11 na podstawie tvtulow wykonawczych,(XVI GC 427/01. I A Ca 107/09, XVI G Co

134/11),klauzula wykonalnoscl z dnia 12.08.2011r.;

KM 1146/2011 na podstawie tytut6w wykonawczych (XVI GC 427/01. I A Ca 107/09,

XVi G Co 153/11)_ klauzula wvkonalnosci z dnia 05.09.2011 r. (wierzyciel DEFENSA Szwed

Wsp61nicy Sp. j.).

W dokumentacji brak postanowieri Sadu Okregowego w Warszawie XVI Wydziat Gospodarczy

$ygnatura akt XVI G Co 134/11oraz XV G Co 153/11 i XVI Go 133/11.

Kancelaria Notarialna Jan Jodlowskl przekazala na konto Komornika Sqdowego Aleksandra Pardusa
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KM1134 15.12.2011 SOXVGc427/01 12.08.2011
SAI A Col07
SOXVGe427/01

KM1145 15.12.2011 SACal07/09 05.09.2011
GCo1

SOVI Ge427/01
KM 1146 28.12.2011 SAI Cal07/09 05.09.2011

XVIG (0153/11

Informacje wynikajqeez zaswiadczeri:

Z przedstawionych zaswladczeri Komornika .AleksandraPardusawynika, i.e przez Komornika zostaty

wyegzekwowane nastepujace kwoty:

2.335.590,33ztNotarialna, kwota

Wyjasnienia wymaga ezytytuty egzekueyjnewystawiononate samewlerzvtelnoscl,

Z powyiszego wynika, i.e za te same tytuly egzekucyjnena rzecz Komornika zaptaclia Kancelaria

195.267,49zt

69.903,20zt

. 2.500.588,95zt

plus:

oplatv egzekucyjneKomornika

wydatki z art. 39

Og6tem

Razem

koszty procesu

koszty zastepstwa wegzekucji

splata zaliczkiza wydatki

846.259,00 zt

1.356.350,77zt

381,00zt

10.800,00zt

21.626,50zt

2.335.418,26z!

odsetki

wtym:

naleznosc gt6wna
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Nie utworzono rezerwy na koszty z powyiszego tytutu rowniez w roku 2006, podobnie jak w roku

2005 - zdarzenie to zakwalifikowane zostalo jako zobowiqzania warunkowe [zalacznik nr 14 do

sprawozdania finansowego).

23.883.776,89 zto wyroku na kwote

W informacji dodatkowej (zatqcznik nr 14 do sprawozdania finansowego) zostata zawarta informacja

23.883.776,89 ztmiatoby wptyw na obnizenle wyniku finansowego Spoldzlelnl, kwota

W ciezar wyniku finansowego roku 2005 nie zostata ujeta rezerwa na wierzvtelnoscl NADBUD, co

12.713.692,14 zt30.12.2005 r. Sad zasadzil od Sp6tdzielni na rzeez NADBUD, kwote

wraz Z odsetkami i kosztami procesu.

Wynik finansowy Spoldzlelnl w roku 2005 zostal ustalony nieprawidtowo.

ad NADBUD Sp. z 0.0. Kontrahent nierozpoznany.

Wyrokiem Sadu Okregowego XVIWydziat Gospodarczy Sygnatura akt XVIIGC 427/01 z dnia

2.500.050,64 zt

352.597,37 zt

naleznoscl warunkowe NADBUD Sp. z 0.0. lub DEFENSA,kwota

oraz kwota

z uwagi na dwukrotne wyegzekwowanie wyroku (PK nr 1304 z dnia 31.12.2011 r. z podpisem

Zastepcv Prezesa Ewy Bartman).

W sprawozdaniu finansowym za rok 2011 w zatqezniku 14 - informacja dodatkowa, uj~to jako

2.500.050,64 ztkwoty

z jednoezesnq notatka Zastepcv Prezesa Ewy Bartman na ujecle w ewideneji pozabilansowej
·1

I
I

I

naleznosc gt6wna - pozostate kosztv operacyjne

1.356.350,77 zf

297.439,88 zt

846.259,99 z!

kosztv procesu - pozostale kosztv operacvjne

operacyjnej zostala odniesiona kwota

2.500.050,64 ztW roku 2011 zostala odpisana w clezar koszt6w, kwota

W ciezar kosztow dzialalnosci finansowej

odsetek - koszty finansowe

Wyjasnienia wymaga ezy tytuty komornicze dotvcza wierzvtelnosci NADBUD Sp. z 0.0. (Sygnatura akt .

XVIg Co 133/11 z klauzulawvkonalnoscl z dnia 05.09.2011 r.). Faktyezne wptaty wykazane na

zaswladczenlach Komornika nie Sqzgodne z danymi ewidencji ksiegowe].

W ewidencji ksiegowe] nie figuruje naleznosc od Komornika Aleksandra Pardusa.

2.235.418,28 z!

265.170,69 z!

2.500.588,95 z!kwote

wtym:

dla wierzyciela DEFENSASzwed i Wsp61nicy, kwote

optaty egzekucyjne i wydatki z art. 39I
l,

. 1

I
I

Z zaswladczeri wynika, ze Komornik wyegzekwowat z powyiszyeh tytuf6w komorniczyeh
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Kwoty wymagajq weryfikacji. Niezrozumiatym jest, dlaczego w momencie prowadzenia egzekucji,

Sp6fdzielnia nie wvstaplla 0 uchylenie tytuf6wegzekucyjnych i pozwolHa na zajecie kwot ze szkoda

dla Sp6tdzielni.

32.501.655,76 ztNa koncie 249-024-001Ilrozrachunki z NADBUDEM" zostata rozliczona kwota

- 34.561.452,68Razem

82.118,48
koszty egzekucyjne
Komornika bcio

2011

rozwiazanie rezerwy (koszty)
164.93 71

-26.674.209,0013.960.516,86
12.713.692,1

4PK,11002007

Wp'ryw wyroku Sq_duna wynik finansowy Sp6tdzielni:

I·

I
I

oraz koszty egzekucyjne Komornika Dybcio

Razem

W roku 2011 ujeto w kosz.tach odsetki w kwocie

koszty procesu

naleznosc gt6wna

w kwocie 164.934,71 zt

1.356.350,77 zt

297.439,88 zt

846.259,99 zt

2.500.050,64 zt

82.117,15 zt

34.561.452,05 zt

razern

tytutem odsetek do dnia 3{.12.2010 r. od wyroku NADBUD Sp. z 0.0. [ujete jako

nlestanowlace . koszt6w uzyskania przychodu) oral rozwiazano rezerwe (PK nr 1149/2010),

5.470.009,97 ztW roku 2010 zarachowano w clezar koszt6w finansowych kwote

Kwota wykazana w ciezar pozostatych koszt6w operacyjnych i finansowych, zaliczona do koszt6w

niestanowiq_cych koszt uzyskania przychodu.

Razem

12.713.692,14 zt

13.960.516,86 zt

26.674.209,00 zt

kwota podstawowa

odsetki

W kslegach rachunkowych i wyniku finansowym Spoldzielni za rok 2007 w ciezar kosztow uleta

zostala rezerwa z tytutu wyroku Z dnla 30.12.2005 r. - wierzyciel NADBUD Sp. zo.o.:
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5.061.452,68 zfprzez Spoldzielnle na rzeez NADBUDSp. z 0.0. i wierzycieli, wynosi

I zostala sfinansowana ze srodkow Spoldzielnl.

Roznica w wvsokosci uzyskanyeh ze sprzedaiy prawa wieczystego uzvtkowania grunt6w, zaplacona

w okresach sprawozdawczych:

2007 rok, kwota - 26.674.209,00 zt
I
I 2009 rok, kwota + 164.934,71 ztI
I 2010 rok, kwota - 5.470.009,97 it

2011 rok, kwota - 2.500.049,94 zt

2011 rok, kwota - 82.118,48 zt

34.561.452,68 ztNa wynik finarisowy Spotdzlelnl tat poprzednich wptyw rnlala kwota

r6inica nieumorzonej wartoscl odniesionej w koszty wyniosta

zysk zesprzedazv wynosi wiec

31.07.2011 r. wynosita 7.567.378,53 zt

1.326.007.22 zt

6.241.371,31 zt

24.258.628,69 zt

umorzenie

wartosc poczatkowa prawa wieczystego uiytkowania obydwu dzlalek wg dowodu PK636 z dnia

30.500.000,00 zt

Wpfyw zdarzenia na wynik finansowy Spofdzielni w roku 2011:

cena sprzedaiy grunt6w w wartoscl netto

zostala w catosci wydatkowana na zaspokojenie wlerzvtelnoscl dla NADBUDSp. z 0.0. oraz koszt6w

komorniczych.

Kwoty zapfacone NADBUDSp. z 0.0. oraz z tytuty komornicze wynoszq 34.561.452,68 zt

przy zalozeniu braku wpiywu na rachunek Sp6tdzielni od ARCHESp. z 0.0., kwoty 1.000.000,00 zt

zaangazowanle srodkow Sp6tdzielni pochodzacvch z innych zrode! na splate wynosi 5.061.452,68 zt
I
I
I
!

I
I
I
I

30.500.000,00 ztSp. z 0.0. naleiy stwierdzlc, ze uzyskana kwota z tvtulu sprzedaiy nieruchomoscl

W podsumowaniu oceny wydatkowania srodkow pochodzqcych ze sprzedaiy nleruchornosci ARCHE

Podsumowanie:

Z informacji ustnych udzielonyeh biegtemu, wynika ze kwota ta zostala zasadzona na rzeez

Spoidzlelnl. Wyroku biegtemu nie okazano.

352.597,37 ztzdaniem Spoldzlelni powstata nadplata w wvsokosci

W aktach znajduje sie pismo Spoldzielnl z dnia 04.02.2011 r. znak N/1162/2011 skierowane do

Komornika Sadowego Bogdana Mieczkowskiego dotyczace KM 1807/09, z kt6rego wynika, ze
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ULfVEX-EXPERT SP. Z 0.0,
00-891 WarszawaJ ul. Chtodna20/65

Wpis no listt: podmiot6w uprownionvcn pod nr 531

Uchwafa nr 114/57/95KRBR z dnia 12-06-1995 r.

Podmlotuprawnionv do badania sprawDzdan
Jiniinsowych:Biegfy Rewident:

ze sprawa NADBUD Sp. z 0.0., kt6re jak oszacowano w pkt, 12 wynosza

Dodatkowo do koszt6w naleiy dcdac kosztyporilesione na obsluge prawna ioptaty sqdowe zwlazane
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Kancelaria Prawnicza RADA.z siedziba 02-02 Warszawa, ul. Rakowiecka 41/4

W wykazie um6w flguruja:

umowa z dnia 02.10.2007 r. dotvczaca opraeowania zmian statutu;

umowa z dnia 02.03.1998 r. nr 41/98 wraz z aneksem z dnia 27.02.2006 r. oraz umowa zlecenie;

umowa z dnia 02.12.2009 r. (przedstawiona biegtym).

Z faktur wystawianych przez Kancelarie wynika, ze byty zawarte kolejne umowy z dnia

04.03.2011 r., ale biegtemu ieh nie okazano (stan na dzieri 14.11.2012 r.).

Z danyeh ewideneji ksiegowej do konta 201-001-108 wynika, ze Sp6tdzielnia ponlosla koszty uslug

prawniezych Kaneelarii RADA za okres od 01.01.2007 r. do 31.07.2012 r. w wvsokosci 1.679.845,06 zt

(zataczntk nr 1).

W dokumentach Sp6tdzielni brak jest repertorium Kancelarii Prawnej RADA, z kt6rego wynikataby

llosc prowadzonych spraw i spos6b zakonczenla [sprawv w toku postepowania).

W trakcie badania odnaleziono wykaz spraw prowadzonych przez Kancelarie RADA w roku 2009 oraz

za okres od 2010 do 30.09.2011 r., kt6ry jest nieaktualny i nie zawiera informaeji 0 sposobie

zakoriczenla sprawy, wartosci przedmiotu sporu, informaeji ezy jest to pow6dztwo Sp6tdzielni lub ezy

5p6tdzielnia wvstepuje jako pozwany. Brak jest zatem mozllwosci identyfikacji kwot z zapisami kslag

rachunkowych.-

W okresie od 01.01.2007 r. do 31.07.2012 r. ustugi prawnieze wykonywane byty przez 14 kaneelarii.

Podstawe stanowity zawarte umowy eywilnoprawne wvkazane w rejestrze, przy ezym oryginat6w

um6w w wiekszosci nie przedstawiono. Prowadzony przez Spotdzielnle rejestr um6w zawiera

zestawienie um6w zawartych z kancelariami ( w trakcie uzgadniania). Nlekompletnosc dokument6w

powoduje trudnoscl w identyfikacji przedmiotu umowy.

Ustalenia:

Niniejsze ustalenia zostatv dokonane na podstawie nastepujacvch dowod6w zrodlowvch:

wykaz um6w zawartych przez Spoidzlelnie z firmami zewnetrznyrni w zakresie obsiugi prawnej,

zapisy ewidencji ksiegowej do kont zespotu 2 - rozrachunki oraz zespotu 4 - ustugi obce,

dowody bankowe i kasowe dotvczace regulowania naleznosci z tytutu wykonanych uslug,

pojedyncze umowy przedstawione biegtym.

01.01.2007 do 31.07.2012 r.

12. Badanie zasadnosci wydatkowania srodkow zwlazanvch Z obsluga prawna Sp6fdzielni W okresle ad
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W grudniu 2011 r. zostatywystawione w faktury za obsluge 10/2011 i 11/2011 na kwote 31.488,00zt,

z data styeznia 2012 r. wystawiona zostata faktura za m-e 12.2011 r. na kwote 15.744,00zl, ujeta w

styczniu 2012 r. Jeieli faktura dotvczvta'ustugi wykonanej w 2011 r. powlnna bye ujeta w kosztach i

rozrachunkach roku 2011.Obowiqzuje zasadawspolmlernosci koszt6w i przyehod6w - art, 6 ust. 1

ustawy 0 rachunkowosci, Zasadata nie zostala zaehowana.

Zaptata wynagrodzenia za ustugi Kancelarii wielokrotnie nastepowala poprzez kompensaty z tytutu

wierzvtelnosci przystugujqcyehSpoldzielnl z tytutu czynszuza najem lokalu przy ul. Lokajskiego 24

(ezynsz1.340,72zi/m)oraz poprzezwyptaty z kasy.

za obsluge RadyNadzorczej i GrupCztonkowskich

koszty zastepstwa procesowego i pomoe prawna (NADBUD)

koszty zastepstwa procesowego (inne)

za opracowanie regulaminu wynagradzania

1.073.103,00zt

18.300,00zt

3.416,00zt

12.139,00zt

31.422,00zt

586.820,00zt

46.961,46 zt

zaobsiuge prawnq w wvsokoscl

zaopracowanie projektu statutu

za opracowanie projektu um6w LanciegolOG

Istnieje obowlazek przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy dokonania

szczegoiowe] inwentaryzacji prowadzonych spraw i ujecla jej wvnlkow w ksiegach rachunkowych w

postaci utworzenia ewentualnych rezerw na prowadzone postepowania, uj~cie w ewidencji

ksiegowe] zasadzonvch kosztow zastepstwa procesowego,odsetek.

W raportach biegtych z badania sprawozdari finansowych za wymieniony okres brak jest

jakiegokolwiek odniesienia do tego tematu. Powoduje to trudnosci w stwierdzeniu prawldlowoscl

sprawozdania finansowego w pozycji naleznosci dochodzone na drodze sadowej, utworzone rezerwy

na zobowiqzania, jak r6wniei w pozycji pozostate koszty i przychody operacyjne, zasadzone ezy

zaplacone koszty postepowania sqdowego.Z danyehewidencji ksiegowe] wynika, ze Kancelaria RADA

wystawita faktury za usiugl rozne. Brak jest do faktur szczegolowego opisu czego faktura dotyczy.

Sam zapis w trescl faktury np.: lIumowa zlecenla"z grudnia 2009 lub lIobstuga prawna za m-c" jest

niewystarczajqcy, majqc na uwadze znaczace sumy zaptaty w przedkladanvch fakturach.

Potwierdzenie merytoryczne w formie zapisu IIzgodnie z umowa", nie jest wystarczajqce dla

dokonania zaplatv i ujecia wydatku, jako koszt uzyskaniaprzychodu. Zgodnie z przepisami ustawy 0

rachunkowoscl kazdv dowod kslegowv powinien zawierac opis operacji oraz stwierdzenie

sprawdzenia izakwalifikowania dowodu w ksiegach raehunkowych.

Z danych ewidencji kslegowe] do kont rozrachunk6w - .Kancelaria Prawnieza RADA" wynika, ze

wystawiano faktury z nastepujacvch tytut6w:
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do Sadu Najwyiszego w sprawie wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06.12.2007 r.

Sygnatura akt fA Ca 594/07 oraz zastepstwo procesowe przed $qdem Najwyzszym w sprawie ze

skargi kasacyjnej.

Wynagrodzenie nie obejmuje zasadzonvch na rzeczzleceniodawcy koszt6w zastepstwa procesowego.

Sprawa NADBUD Sp. z 0.0. zostata zakoriczona nlepornvslnle dla Sp6tdzielni. Wyrokiem Sqdu

Okregowego w Warszawie XVI Wydziaf Gospodarczy Svgnatura akt XVII GC 427/01 z dnia

30.12.2005 r. Sqd zasadz!l ad Sp6tdzielnina rzeezNADBUDSp. z 0.0. kwote 12.713.692,14 zt wraz z

odsetkami i kosztami proeesu.

Na skutek apelacji wniesionych przez powoda i pozwanego Sqd Apelaeyjny w Warszawie I Wydziat

Cywilny, wyrokiem z dnia 06.12.2007 r, Sygnatura akt fA Ca 594/07 zmienif zaskariony wyrok.

Zostala wniesiona skarga kasacyjna,ostatecznie Sad Apelacyjny I Wydziat Cywilny wyrokiem z dnia

15.12.2009 r. Sygnatura akt I A Ca 107/09 zasadzii od Sp6tdzielni kwote 12.713.692,14 zt wraz z

odsetkami i kosztami procesu, oddalii [ednoczesnie pow6dztwo Sp6tdzielni. NADBUD sklerowal

sprawe 0 egzekwowanie kwot na droge postepowanla egzekucyjnego, zostafy zajete rachunki

bankowe oraz wierzytelnosci Spoldzlelnl, na skutek czego Sp6tdzielnia zmuszona byta zbvc prawo

wieczystego uiytkowania nleruchornosci pclozone] w Warszawie przy ul. Belgradzkiej rog Rosota

o obszarze 8245 m2 w eelu zaspokojenia wierzyciela NADBUDSp. z 0.0. oraz dzlalke polozona w

Warszawie przy ul. lanciego 12 0 obszarze 6510 m2• Zbycie nastapllo aktem notarialnym

Rep. A nr 838/2011 z dnia 03.02.2011 r. Zaptacone kwoty z depozytu Notariusz Jodtowskiego

Komornikowi Bogdanowi Mieczkowskiemu z tego tytufu egzekucyjnego 0 numerze KM 1807/99 -

wyroki Sadu 0 sygnaturze XVI GC427/01 oraz I A Ca 107/09 i Komomikowl Aleksandrowi Pardus

W dniu 23.08.2007 r. RADApobrala .zallczke.na kontenery" w wysokosci 10.000,00 zl, zwrot zaliczki

nastapit pod data 31.10.2007 PK nr 787, nie nastapiia wptata do banku tytutem zwrotu zaliczki

(wymaga wvjasnienla eel pobranej zaliezki).

Kancelarii RADAwyptacane byty odsetki zwtoki z tytutu nieterminowych wptat - FV 91257 z dnia

22.12.2007 r., na kwote 1.807,90 zl - PK1014 ujete pod data 31.12.2009 r.

Kancelaria prowadzHa postepowanie W sprawie NADBUDna podstawie um6w eywilnoprawnych ..

Na uwage zastuguje zawarta w dniu 17.11.2005 r. umowa pornledzv Sp6tdzielniqw imieniu, ktore]

dzialaja: PrezesZarzadu - Andrzej Stepleri i Zastepca Prezesa- EwaBartman, na kwote 200.000,00 zt

netto + podatek VAT 0 kontynuacji zastepstwa procesowegow sprawie z pow6dztwa NADBUDSp. z

0.0. przeciwko Sp6tdzielni.

Nastepnie zostala zawarta umowa nr 236/07 w dniu 12.12.2007 r. porniedzv stronami, jak w umowie

z dnia 17.11.2005 r. na kwote 100.000,00 zl, przedmiotem ktore] jest opracowanie skargi kasacyjnej. .

I
·1I

I
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Wykaz czvnnoscipodjetvch przezSpoldzlelnie w sprawle zpozwu NADBUDSp. Z0.0. zawiera notatke

Radcy Prawnegodr JerzegoKarpacza(w zalaczenlu).

Z powyiszego wynika, ze w roku 2009 Kancelaria prowadzita 134 sprawy - wiekszosc 0 uchylenie

Uchwat zpe (67 sprawl. Od roku 2010 do 30.09.2011 r. prowadzone byty 24 sprawy, w tym 21 spraw

majqtkowych oraz 3 sprawy a uchylenie Uchwat Zpc. W notatce brak odniesienia do spraw

70.000,00 zt

30.000,00 zt

100.000,00 zt

zaliczkapobrana w dniu 05.02.2010, RK3, kwota

zallczkapobranaw dniu 22.02.2010 r., RK5, kwota

W dniu 11.08.2010 r. nastqplt zwrot zaliczek,RK48, kwota

Blegiernu przedstawiono umowe zawarta w dniu 02.12.2009 r. pornledzv Spotdzielnia, a Kancelariq

przedmiotem, ktore] Sqwlerzvtelnoscl pienlezne z tytutu przystugujqcychSpotdzielnl, comleslecznvch

czynsz6w od wskazanychprzezSpoldzlelnle najemc6w i dzierzawccw lokali uiytkowych w okresie od

01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. Dokonywany byt obr6t wlerzvtelnosclaml.

Kancelaria pobierata zaliczki z kasy na wpisy sadowe przeciwko Centrum Natolin - ewidencja na

koncle 201-001-381, kt6re faktycznie byty przeznaczanena finansowanie dzlaialnosci Kancelarii, np.:

do 31.05.2010 r. wvnosza

W okresie trwania egzekucji zostalv zawarte umowy 0 przelew wierzvtelnosci (np. umowa z dnia

02.12.2009 r.) na podstawle, kt6rych spoldzlelcv dokonywali wpfat naleznoscl za czynszza lokal na

rachunek Kancelarii RADAwiNG Bank SlqskiSA, a nastepnie Kancelaria dokonywata przeniesienia

srodkow na rachunek Spoidzlelni, Bank pobierat oplatv za prowadzenie rachunku oraz za przelewy.

Obroty z powvzszegotytufu ujete na koncie rozrachunkowym 201-001-380 za okres od 31.01.2010 r.

DRIMEX".

Jednoczesnle podwykonawca inwestycji Centrum Natolin RESBUD SA wystqpita z roszczeniami

przeciwko Sp6tdzielni 0 zapiate kwoty podstawowej w wvsokosci 2.250.000,00 zt

wraz z odsetkami, pozew wniesiony do Sadu Okregowego w RzeszowieVI Wydziat Gospodarczy

Sygnatura akt 6Dc 111/09 z dnia 04.11.2009 r. Sprawaw toku postepowanla sqdowego.

Z nieznanych powod6w Sp6fdzielnia nie wystqpifa z pow6dztwem wobec DRIMEXSA 0 zwrot

zaptaconych kwot dla NADBUDSp. z 0.0. pomimo ie przvsluglwalo jej takie prawo, poniewai w

zawartej ugodzie porniedzv DRIMEXSA z Spotdzlelnia§ 11 ugody z dnia 30.11.2004 r. istnieje zapis

"we wszystkich sporach wynikajqcych z realizacji inwestycji Centrum Natolin strona pozostaje

34.479.334,20 ztNADBUD zostalv zaptacone w wvsokoscl

i Komornikowi Dariuszowi Dybcio z tytutu KM 65/10. Koszty Komornika wraz z wierzvtelnoscla dla

A Ca 107/09z tytutu egzekucyjnego KM 1265/10 wyrok XVIGC 427/01 oraz
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313.347,00 zt

58.072,00 zt

Belgradzka 14

Lanciego 10 G

Z danych ewidencji ksiegowej do kont rozrachunk6w, konto 201-001-276 za okres od 2007 r.

do 31.10.2012 r. wynika, ze poniesione koszty wynoszq 371.419,00 zt: Podstawe ponoszenia koszt6w

stanowHy wystawione faktury na Spoldzlelnie.

Faktury dotvczace swiadczonvch uslug na rzecz inwestycji:

ustug z dnia 01.07.2009 r.;

d) w dniu 29.06.2010 r. pornledzv Sp6tdzielniq a Radcq Prawnym Tomaszem Surawskim, przedmiotem

kt6rej by to uzupetniajqce poprowadzenie obsiugl prawnej inwestycji budowlanej realizowanej przy

ul. Belgradzkiej (bud. B) w Warszawie w zakresie nleobjetvrn umowa a swladczenie ustug z dnia

01.07.2009 r., w zakres usiugi wlaczone zostalo reprezentowanie zleceniodawcy przy realizacji tej

inwestycji przed urzedami, organami i sadami, m.in. przed Samorzqdowym Kolegium Odwofawczym

w Warszawie w sprawie p. Grazvny Stepniewskle] od decyzji nr 117/2010 Prezydenta rn.st, Warszawy

z dnia 19.05.2010 r.

obslugl prawne] inwestycji Belgradzka (Budynek B) w zakresie nleobjetvrn urnowa 0 swiadczenlu

kt6rej byto prowadzenie obslugi prawnej inwestycji budowlanej realizowanej przy ul. Belgradzkiej

(budynek B) w oparciu 0 pozwolenie na budowe 206/A/URN/2007 z dnia 23.03.2007 r., ustalono

wynagrodzenie w wvsokoscl 10.000,00 z! netto + podatek VAT, w wykonaniu zawartych um6w

Kancelaria wystawita faktury VAT;

c) w dniu 15.03.2010 r. pornledzv Sp6fdzielniq a Kancelaria, przedmiotem kt6rej by to prowadzenie

Przedstawiono umowy 0 swladczenlu obslugl prawnej zawarte:

a) w dniu 01.07.2007 r. pomiedzv Spotdzlelnia, a Radcq Prawnvrn Tomaszem Surawskim, przedmiotem

kt6rej byto prowadzenie konsultacji prawno-architektonicznych z zakresu spraw obejmujqcych

dzlalalnosc statutowa Spoldzlelni, polegajqcych na inwestycjach budowlanych; w §4 umowy zawarto

termin nie kr6tszy nlz 8 m-cy, tj. do lutego 2008 r., ustalono wynagrodzenie w wvsokoscl 10.000,00 zt

netto m+ podatek VAT;

b) w dniu 01.07.2009 r. porniedzv Sp6tdzielniq a Radca Prawnym Tomaszem Surawskim, przedmiotem. -

Kancelaria Radcy Prawnego, Radca Prawnv Tomasz Surawski Z siedzibCj: 00-515 Warszawa,

ul. iurawia 24 m (5

zwlazanvch z NADBUD Sp, z 0.0. Kancelaria prowadzi sprawy rnledzv innymi z flrma RESBUDi sprawy

z wierzvtelnosclami Syndyka DRIMEX.



llvex - ex
UliVEX - EXPERTSp.z 0.0. ul. Chtodna20 lok, 65, 00-891 Warszawa
Tel.: 22 654 60 63, Tel./faks: 226201238, e-mail: ulivex@interia.pl

NIP:527 0001029 REGON:010034356 KRS:0000329723 wpis KRBRnr 531

Kancelaria Radcow Prawnych Kalwas i Wspolnicy s.c.

Z tresci przedtozonvch rachunk6w wynika, ze Spoldzlelnla udzielita zlecenia na obsluge prawnq z dnia

18.02.2010 r. wraz z aneksemnr 1 z dnia 23.02.2010 r.

Biegfy nie otrzymaf dokumentow swiadczacvch0 sposobie zakoriczenlapostepowania.

2.922.010,00 ztkwota

Faktury pod wzgledern merytorycznym akceptowane byty przez Zastepce Prezesa ds. Finansowo

ksiegowvch. Brak protokolow odbioru. Wykaz spraw toczqcych si~ przeciwko Spotdzielni w roku 2011

zawiera zalacznlk "sprawy w toku". Mi~dzy innymi znajduje sifi w nim sprawa przed Sqdem

Okregowvm Sygnatura akt XXIVC386/09 z UrzedernGminy 0 ustalenie optaty z tvtuiu uzvtkowanla,

koszty zastepstwa procesowego i inne

Razern

213.586,75 zf

380.662,14 zt

943.046,89 zf

od 05.2010 r. do 31.07.2012 r., kwota

co stanowi 45.348,00 zt

od 07 do 30.06.2008 r. wynagrodzenie miesleczne zwiekszone do kwoty (12 m-cy) 8.418,00 zt

co stanowi 101.016,00 zt

od 07.2008 r. do 30.04.2010 r. wynagrodzenie mlesleczne (21 m-cy) 9.638,00 zf

co stanowi kwote 202.398,00 zt

943.046,89 zlw okresie od 01.01.2007 r. do 31.07.2012 r. wyniosty

Poniesione koszty dotyczq:

obsluga prawna za okres od 01 do 07.2007 r. wynagrodzenie rnlesleczne (6 m-cy) 7.564,00 z!

Biegtemu um6w nie przedstawiono.

Z danych ewidencji kslegowe] konta wynika, ze poniesione koszty obslugl prawnej Kancelarii CAUSA

Kancelaria Prawnicza CAUSAz siedziba:Warszawa, ul. Muszlowa 5/26 .

W rejestrze umow znajduja sle:

umowa z dnia 20.08.2009 r. 0 numerze 124/09 oraz z dnia 05.02.1998 r.

umowa z dnia 31.12.2009 r. 0 numerze 124/09.

Faktury pod wzgledern merytorycznym zatwierdzane byty przez Zastepce Prezesa

ds. finansowo-kslegowvch. Brak protokolow odbioru. Bark repertorium spraw prowadzonych przez

Kancelarie. Brak jest wskazania czvnnosci wykonanych przez Kancelarie przy realizacji inwestycji

Belgradzka14.
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50.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

20.000,00 zt

30.000,00 zt

250.000,00 ztRazem

RKnr 25 z dnia 11.05.2010 r., kwota

RK nr 26 z dnia 14.05.2010 r., kwota

RKnr 31 z dnia 02.06.2010 r., kwota

RKnr 35 z dnia 17.06.2010 r., kwota

RKnr 36 z dnia 23.06.2010 r., kwota

RKnr 39 z dnia 02.0702010 r., kwota

RKnr49 z dnia 12.08.2010 r.,kwota

RKnr 52 z dnia 24.08.2010 r., kwota

Na fakturach akceptowanych do zapfaty widnieje zapis .obstuga prawna" zgodnie z umowq zlecenia z

dnia 18.02.2010 r. wraz z aneksem z dnia 23.02.2010 r.

Zaptata za wvkonana usiuge dokonana byta poprzez wvplate z kasy:

f-ra FV 120/10/2010

30.000,00 zt

50.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

20.000,00 zt

30.000,00 zt

30.000,00 zt

20.000,00 zt

10.000,00 zt

30.000,00 zt

24.400,00 zt

25.000,00 zt

389.400,00 zt

f-ra FV 54/05/210

f-ra FV 53/05/2010

f-ra FV 69/06/2010

f-ra FV70/06/2010

f-ra FV 64/06/2010

f-ra FV 75/07/2010

f-ra FV 88/08/2010.

f-ra FV 92/08/2010

f-ra FV 106/10/2010

f-ra FV 107/10/2010

f-ra FV 108/10/2010

f-ra FV 109/10/2010

Razem

PK792

11.2010 r.

I
I
I
I
I
I
I
i

I
!

I
I
I

I
I
i
i

~

10.2010 r.

07.2010 r.

08.2010 r.

06.2010 r.

05.2010 r.

Koszt uslug Kancelarii na podstawie faktur wynosi mlesiecznle po 30.000,00 zt i po 50.000,00 zt,

poczqwszv ad 05.2010 r. do dnia 30.10.2010 r., w tym:

··389.400,00 ztr. Sp6tdzielnia poniosta koszty w wvsokosci

Z danych ewidencji kslegowe] konta 201-001-389 wynika, ze za okres od 11.05.2010 r. do 31.10.2010
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Przedstawiono protokol ustug wykazanych przez Kancelarie z dnia 27.10.2010 r., z ktorego wynika ze

Kancelaria wykonywata czvnnosci w prowadzonych postepowaniach z NADBUDEM Sp. Z 0.0.:

Sygnatura akt XVI GC 427jOl, I A Ca 107j09, postepowanie egzekucyjne Sygnatura akt KM 1807j09,

KM 65/10. Z trescl protokotu wynika, ie umowa z tym dniem zostala rozwlazana za porozumieniem

stron (protokot w zalaczenlu). Dokonywane byty wyptaty got6wkowe. Obrot got6wkowy powinien

bye ograniczony do minimum, spos6b przechowywania powinien bye okreslonv przez Kierownika

jednostki. Wartose tzw. "pogotowie kasowe".

Zagadnienie funkcjonowania kasy, zakres obowiqzk6w oraz spos6b zabezpieczenia kasy okresla

Kierownik Sp6tdzielni (Zarzqd) w stosownym regulaminie. Regulaminu takiego nie przedlozono. Z

przepis6w ustawy 0 swobodzie dzialalnoscl gospodarczej wynika, ze dokonywanie i przyjmowanie

platnosci zwiqzanych z wykonywanq dzialalnoscia gospodarcza nastepu]e w kazdvrn przypadku za

posrednlctwem rachunku bankowego przedsiebiorcv, gdy strona transakcji, z kt6rej wynika platnosc

jest inny przedslebiorca oraz gdy jednorazowa wartosc transakcji bez wzgledu na liczbe wynikajqcych

z nich piatnoscl przekracza rownowartosc 15.000,00 EURO przeliczonych na PLN wg sredniego kursu

walut obcych ogtoszonego przez NBP ostatniego dnia miesiaca poprzedzajacego mlesiac, w kt6rym

dokonano transakcji (art. 22 ust. 1 ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej).

Brak protokot6w odbioru wykonanych prac oraz repertorium prowadzonych spraw.

PK792 z dnia 21.10.2010 r. - rozllczenle zaliczki - Andrzej Stepien), kwota

ogolern

razem

30.000,00 zt

20.000,00 zt

10.000,00 zt

30.000,00 zt

90.000,00 zt

24.400,00 zt

114.400,00 zt

f-ra 106, kwota

f-ra 107, kwota

f-ra 108, kwota

f-ra 109, kwota

FZ 2582

FZ 2582

FZ 2584

FZ 2585

Spos6b zaptaty nastepowal na podstawie wystawionego dowodu wewnetrznego FZpoprzez zapisy na

koncie Kancelarii, jako dokonana zaptata i uznania Prezesa Zarzqdu Andrzeja Stepnla. Na fakturach

znajduje sili zapls lIspos6b zaptaty - got6wka". Brak potwierdzenia zaptaty.

W pazdzlernlku 2010 r. rozllczono zastepujace zaliczki:

24.400,00 ztkwota

Razem z kasy wvplacono kwote 250.000,00 zl. Kwota 90.000,00 zt zostala rozliczona jako zaplata

w dokumentach rozliczenia zaliczki Pana Stepnia - dowody FZ oraz PK (m-c 10.2010 r.),

I
I
I
I

I
I
'I

I
,I
I

I
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160.308,00 zt

105.408,00 zt

54.900,00 zt

do 28.02.2011 r. poniesione koszty wyniosty

Koszty obstugi prawnej wyniosty

natomiast koszty zastepstwa procesowego

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Wilinski

Z danych na fakturze wynika, ze na obsluge prawns zostala zawarta umowa z dnia 31.12.2009 r.,

ktore] nie okazano. Koszty ponoszone byty wczesnie],

Z danych ewidencji ksiegowe] do kanta 201-001-230 wynika, ze za okres od 01.01.2007 r.

Rozliczenie wynagrodzenia za usiugl dokonywano poprzez wyptaty z kasy, faktury bez zalaczntkow

wvjasniajqcvch czego dotvcza, Brak protckolow odbioru wykonanych prac oraz repertorium

prowadzonych spraw. Wykaz 11 spraw sqdowych toczacvch sie w 2011 r. prowadzonvch przez

Kancelarle przedstawiano w zaiacznlku (bez daty).

262.468,00 zi

obstuga prawna Sp6tdzielni,

obsluga prawna zebrari grup cztonkowskich,

wynagrodzenie z tytutu zastepstwa procesowego,

obstuga Rady Nadzorczej.

Koszty obsiugi prawnej wyniosty

345.598,20 zt.ad 01.01.2007 r. do 31.07.2012 r. na tqcznq kwote

Koszty ponoszone byty z nastepujacvch tytuf6w:

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Franczak

Um6w na swladczenie uslug Spotdzlelnla nie przedstawita, z opisu na fakturach wynika, ze z

Kancelariq byfa zawa rta umowa nr 44j20io.

Zaplsow konta 201-0001-082 wynika, ze za ustugi prawnicze Kancelaria wystawiata faktury w okresie

swladczenia ustug byta zawarta ze Spotdzielnia umowa nr 26/04 z dnia 15.04.2004 r. Poniesione

koszty dotvcza obslugl prawnej oraz koszty zastepstwa procesowego w sprawach Krupy i Judy

dot. LM, kwota 615,00 zt. Zaplata za ustugi dokonywana za posrednictwern kasy.

Brak protokot6w odbioru wykonanych prac oraz repertorium prowadzonych spraw.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Kazimierz Garnys

Umawy na obsfuge Sp6tdzielni przez Kancelarie nie przedlozono, Na podstawie zapisow do kant

rozrachunk6w w oparciu 0 dowody ir6dtowe poniesione koszty za usiugi Kancelarii w okresie od

01.01.2007 r. do 31.07.2012 r. wynoszq 239.695,00 zt. Z adnotacji na fakturze wynika, ze podstawa
. .
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61.500,00 zt

68.880,00 zt

130.380,00 ztrazem

w m-cu 07.2011 r., na kwote

w m-cu 12.2011 r., na kwote

przy Sadzle Rejonowym dla Warszawy Mokotowa. Wynagrodzenie ustalono na 15.000,00 zt netto.

Nastepna umowa ze Spoldzlelnla zawarta zostala w dniu 08.07.2011 r. w przedmiocie 5wiadczenia

pomocy prawnej w zakresie konsultacji i opiniowania sprawy 0 Sygnaturze 24 C 745 toczace] sie

przed Sqdem Okregowvm w Warszawie. Wynagrodzenie ustalono w kwocie 20.000,00 zt.

W dniu 11.07.2011 zawarto umowe w zakresiekonsultacji i opiniowania sprawy procesu sadowego

toczacego .' si~ przed Sqdem Apelacyjnym W Warszawie Sygnatura akt I A Ca/252/11.

Wynagrodzenie ustalono w kwocie 21.000,00zf.

Z tresci otrzymanej korespondencjl skierowanej do Zarzadu Spotdztelni z dnia 23.08.2012 r.

wynika, ze Zarzad Spoldzielnl zawar! kolejna umowe w dnlu 20.06.2012 r.

Przedmiot niniejsze]. umowy obejmowat:

konsultacje w sprawie dopuszczalnosci zwotaniaWalnego Zgromadzenia,

konsultacje dotvczace projektu zmianstatutu,

biezace monitorowanie prac legislacyjnychw sprawie zmiany prawa spoldzielczego.

Pismo zawiera informacje, ze powvzsze zostalo wykonane. Umowa zawarta zostata do dnia

31.12.2012 r. W § 2 umowy strony ustalliv, ze wykonawca otrzvmvwac bedzie wynagrodzenie

ustalane kazdorazowo odrebnie, ptatne w clagu 7 dniu od wystawienia fakt'ury przez wvkonawce,

Z tvtulu wykonania tej umowy zostatywystawionefaktury:

Kancelaria Prawnicza - Racca Prawny Anna Jedrzejewska

Umowa zlecenie na obsluge prawn'! przez Kancelarie zostata zawarta w dniu 26.07.2011 r.

Przedmiotem umowy jest swiadczenle pomocy prawnej w zakresie konsultacji i wyegzekwowania

depozytu pienieznego w sprawie egzekucyjnejKM 427/10 toczqcej sle przed Komornikiem Sqdowym. .

w trescl RK nr 30 z dnia 15.02.2011 r. oraz w wiekszoscl poprzez wyptaty z kasy.

Repertorium RadcyPrawnegobrak.

Z wniosku pozwanego z dnia 31.03.2010 r. wynika, ze Kancelaria reprezentowata Spoldzlelnie w

sprawie 0 Sygnaturze akt I A .Ca 107/09 z dnia 29.03.2010 r. z pow6dztwa NADBUDSp. z 0.0.

przeciwko Spoidzielnl.

np. dnia 28.02.2011 r. PKnr 116,kwota

Zapfata za wynagrodzenie nastepowata miedzv innymi na podstawie dowodu PK odniesionego do RK
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Zgromadzona dokumentacja finansowo-kslegowa w korelacji z przedlozonvmi notatkami Kancelarii

nie pozwala na zajecie jednoznacznego stanowiska w sprawie. Jednakze dowody te wskazujq, ze w

sprawie z NADBUDEM Sp. z 0.0. obsluge prowadzify Kancelarie RADA, Kalwas i Wspolnlcv i Radcy

Prawnego Dariusz Wilinskiego.

W latach 2007 - 2010 szacunkowe koszty, zidentyfikowane na podstawie przedstawionych dowod6w

(notatki, umowy, faktury) wynoszq:

2.067.989,73 zfdochodzone na drodze sqdowej wvnosza

Koszty poniesione Sq wysokie w stosunku do spraw wygranych. Zaplata za niniejsze ustugi odbywata

siEi na podstawie wystawionych faktur, do kt6rych brak jest protokot6w odbioru, swladczacvch 0

wykonaniu ustugi. Brak jest repertoriow spraw prowadzonych przez Kancelarie i merytorycznego

opisu do tych spraw.

Zaptata wynagrodzenia za ustugi czesto nastepowala z pomlnieciem obrotu bankowego, CD jest

nlezgodne z art. 22 ustawy 0 swobodzie gospodarczej, tzn. z kasy oraz poprzez rozliczenie zaliczek

Andrzeja Stepnla,

Kancelarie nie przedkladalv wykazu prowadzonych spraw, co powodowalo trudnosci dla

sporzadzajqcvch sprawozdanie finansowe w prawidfowym uj~ciu naleznosci objetvch

postepowanlern sqdowym, ujecie w ksiegach rachunkowych zasadzonvch kosztow procesu i odsetek.

Nie pozwolito to na prawldiowa klasvflkacje koszt6w uznawanych za przepisy podatkowe jako koszt

uzyskania przvchodow. Na dzieri wydania opinii brak jest petnego rozpoznania prowadzonych spraw

w sadzle.

Z tresci raportu biegtego z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 wynika, ze naleznosci

z czego 38,44 % kosztow poniesione zostaio na obsiuge Kancelarii Prawnej RADA s.c.

W zalacznlku nr 1 podano wykaz poniesionych kosztow w ukladzie poszczegolnvch Kancelarii.. .

4.369.046,51ztkwote

W podsumowaniu niniejszego punktu:

W okresie od 01.01.2007 r. do 31.07.2012 r. koszty obstugi prawnej Spoldzlelni wyniosty

Poprzez rozliczenie zaliczek Prezesa Zarzadu Andrzeja Stepnia rozliczona zostala kwota 68.000,00 zt

rozliczenie z dnia 31.12.2011 r. Rozliczenie zallczki akceptowane przez Prezesa Zarzqdu. Jak wynika z

ustaleri, sprawy zwiqzane z dzialalnoscla biezaca Spoldzlelnl byty prowadzone zarowno przez

Kancelarie Adwokata Kazimierza Garnysa oraz Radcy Prawnego Anny Jedrzejewskie] .

zakresu umowa.prac objetvchprotokoty odbioru swiadczace 0 wykonaniu

Powyiszy sposob ustalenia rozliczenia wynagrodzenia budzi watpllwoscl, Do faktur nie sa dolqczone
I
I
I
I
I

I
I

I
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I

I

I
i
J
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Wykaz poniesionych koszt6w obstugi prawnej oraz poniesione koszty postepowanla sadowego

stanowia zaiacznlki nr 1 i2.

Poniewai przepisy ustaw 0 podatku dochodowym nie zawieraja szezeg61nyeh uregulowari W sprawie

zaliczania do koszt6w podatkowych wydatk6w zwlazanvch z prowadzeniem sporow w sprawach

gospodarczych, zastosowanie znajdujq og61ne zasady dotvczace rozliczania takich kosztow,

Wyn~ka z nich, ze kosztami uzyskania przychod6w sa kosztv poniesione w eelu oslagniecla

priychod6w lub zachowania albo zabezpieczenia zrodta przyehod6w, z wvjatklern wydatk6w

ustawowo uznanyeh za niestanowiqce koszt6w uzyskania przvchodow, Kaidy wydatek, poza wvraznle

wymienionymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod katern zwlazku z przychodem i

racjonalnosci dziatania dla osiagnlecia tego przychodu. Generalnie przvjeto, ze kosztami uzyskania

przychodu sa wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki zwiazane z prowadzona

dzlaialnoscla gospodarcza, ktorvch celem jest oslagnlecle, zabezpieczenie lub zachowanie zr6dfa

przychod6w. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19

kwietnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-121/11/AP: "(...) uzasadnione i udokumentowane wydatki,

poniesione przez wnioskodowce w zwiqzku z postepowanlem sqdowym, mogq bye, co do zasady,

rozpoznane jako koszty podatkowe, w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy 0 padatku

dochodowym ad osob prawnych. Warunkiem niezbednym jest oczywtscte wykaranie, ze miedzv

wydatkami a zamierzonym przychodem istnial zwiqzek przyczynowo-skutkawy w tym znaczeniu, ie

wydatki te byfy uzasadniane z ekonomicznego punkiu widzenia i ie w rezultacie ich poniesienia

Wnioskodawca magI oczekiwac zwiekszenia swoich przychod6w, wzqlednie zachowania lub

zabezpieczeniairodla przychodu. Koniecznezatem bedzle wykazanie, ie byly one obiektYVllnie rzecz

.ujmujqc - raclonalne co do zasady i codo wlelkosci".

Mozllwosc zaliczenia ponoszonych wydatk6w zwiqzanych z procesami sqdowymi w ciezar koszt6w

uzyskania przyehod6w nalezv rozpatrvwac pod katern, ezy byty one poniesione w eel u obrony

przed bezpodstawnie kierowanymi roszczeniami oraz w zwiqzku z funkcjonowaniem pcdrnlotu

prowadzacego dzlaialnosc gospodarcza, a nie w zwiqzku z niewykonaniem zobowlazari,

1.211.164,17 ztpostepowania sqdowego w okresie 2005 - 2012 (07.08.2012 T.) w wvsokosci

Niezaleinie od poniesionych kosztow obstugi prawnej poniesione przez Spoidzlelnle zostaty koszty

Razem

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Wlllriskiego

Kancelaria Kalwas i Wspolnicy

300.000,00 zt

160.308,00 zt

389.400,00 zt

849.308,00 zt

Kancelaria RADA
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Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2009 r., nr

IBPBI/2/423-1037/09/BG wypowiedziaf si~ w sprawie koszt6w poniesionych przez spolke, ktora w

zwiazku z brakiem ptvnnosci finansowej nie placi zobowlazari swoim dostawcom. Dostawcy ci kierujq

swoje roszczeniana droge sadowa, W wyniku wyrok6w sqdowych zasadzajacvch roszczenia sp6tka

ponosi koszty sadowe obejmujace: zwrot opfat i koszt6w sadowvch, zastepstwa procesowego. Jej

zdaniem, koszty takie wiqzq si~ z przedmiotem je] dzlalalnoscl, bo ich ponoszenie bierze si~ z

pogorszenia plvnnoscl finansowej, co jest elementem ryzyka gospodarczego, nieodlacznie

zwiqzanego z prowadzeniem dziatalnoscl gospodarczej. Zatem stosownie do og61nej reguty

wynikajqcejz art. 15 ust. 1 ustawy 0 podatku dochodowym od osob prawnych, wspomniane koszty,

majac zwlazek z dzialalnoscia, realizujaca przychody, mega bye uznane za koszty uzyskania

przychodu. Organ podatkowy nie .zgodzil si~ z tym. Uznat,ze: "Poniesione wydatki jaklm! sq koszty

sqdowe obejmujqce zwrot oplat i koszt6w sqdowych, zastepstwa procesowego nie przyczynily si~ w

zaden spos6bdo uzyskanegoprzychodu z prowadzonej dziakilnosc! gospodarczej. Nie byfy to r6wniei

normalne koszty funkcjonowania Wnioskodawcy. Zasqdzone koszty byfy efektem niewykonania

zobowiqzan wobec dostawc6w. Wydatki te nie spefniajq wtec warunku koszt6w poniesionych w celu

zachowania oraz zabezpieczenia ir6dla przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 0 podatku

dochodowym od os6b prawnych, albowiern byfy one nastepstwem niewykonania przez

Wnioskodawc~ ciqiqcych na nim zobowiqzari".

Wydatki poniesione na spar sqdowy potrqcamy w dacie poniesienia. Jesll ustalimy, ze wydatki

ponieslone na sp6r sqdowy mega bye kosztem podatkowym, w6wczas trzeba okreslic wiasclwv

moment dokonania ich potrqcenia. Koszt6w tych nie moina przvpisac bezposrednio do konkretnych

przychod6w, naleiy je uznac za koszty inne niz koszty bezposrednlo zwiqzane_z przychodami.

Powinny bye one potrqcane w dacie poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy 0 podatku dochodowym od

os6b prawnych). Potwierdzit to Dyrektor Izby Skarbowejw Poznaniuw interpretacji indywidualnej z

19 stycznia 2011 r., nr ILPB1/415-1193/10-2/AP, gdzie wypowiedziaf ste w sprawie potracenla

koszt6w proces6w oraz zastepstwa procesowego przez podatnik6w. Uznat, ze w tym przypadku,

stosownie do art. art. 15 ust. 4d ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych za dzleri

poniesienia kosztu uzyskania przychod6w uwaia si~ dzieri wystawienia faktury (rachunku) lub innego

dowodu stanowiqcego pcdstawe do zaksiegowania kosztu. Jakwynika z przytoczonych interpretacji

zagadnienie petnej informacji sluzb flnansowo-kslegowvch 0 prowadzonych postepowanlach jest

zagadnieniem istotnym wymagajqcym uregulowania celem ujecia w ksiegach w spos6b prawidfowy

danych wynikajq_cychz prowadzonych postepowari. ezy przediuzajqce sle koszty postepowanla z
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Podmiot uprawnlony do badania
sprawozdali /infJnsowych: .
ULIVEX-EXPERTSP. Z 0.0.

00-891 Warszawa, ul. Chlodna 20/65
Wpis no list'? podmiot6w uprawnionych pod nr 531

Uchwata nr 114/57/95 KRBR z dnia 12-06-1995 r. J

Zafqczniki:

wykaz poniesionych kosztow postepowania sqdowego - zafqcznik nr 1;

wykaz koszt6w obstugi prawnej - zalacznlk nr 2;

czvnnoscl podjete przez Spotdzlelnle - dr Jerzy Karpacz;

Kancelaria CAUSA- wykaz spraw za 2011 r.;

wykaz czvnnosd Kancelaria Kalwasi Wsp6lnicy.

(zapisy konta 234-0001-019).

10.000,00 zfw wvsokoscl

kwoty zostafy rozliczone, ostatnia wptata do kasy miala miejsce w dniu 10.08.2012 r.

783.723,03 ztwyniosty

firma NADBUD Sp. z 0.0. i zwiqzane z tym. koszty poniesione przez Spofdzlelnle stanowla koszty

uzyskania przychodu Sp6tdzielni?

Reasumujqc, zdaniem biegtych nalezv zinwentarvzowac postepowanla prowadzone przeciwko

Sp6tdzielni przez poszczeg61ne kancelarie celem ujecla w prawidfowej wvsokoscl szacunku rezerw w

clezar koszt6w na ewentualne skutki niekorzystnych postepcwari. Nalezv prawidfowo zakwalifikowac

koszty stanowiqce i niestanowiqce koszt uzyskania przychodu, zgodnie z przepisami art. 15 i 16

ustawy 0 podatku dochodowym. Nalezv wprowadzic zasady obrotu kasowego z zachowaniem

przepis6w 0 swobodzie dzlalalnosci gospodarczej, celem unikniecia naruszenia przepis6w tej ustawy,

co rnialo miejsce w dotychczasowej dzialalnoscl Sp6fdzielni. Na dokonanie zapfaty w formie

"rozliczenia zaliczek" uzvskac naleiy potwierdzenie zaptaty zobowiqzania. Podstawe wyptaty z kasy

winny stanowic dokumenty zrodlowe w postaci faktur. Wyeliminowac naleiy obr6t got6wkowy z

kasy, rnajac dodatkowo na uwadze, ze potwlerdzenie said rozrachunkow na kontach zespolu 2 -

Kancelarie Prawnicze, na koniec okres6w sprawozdawczych nie byty dokonywane.

Pobrane z kasy przez Pana Adama Stepnia zaliczki w okresie od 22.01.2010 r. do 10.08.2012 r.
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I ,,
2009 212.381,98I

i 2010 32.898,66
2010 84.917,16

31.08.2012 180.171,53
I Razem 1.21i.164,17

289889662008
183.681,552007
177.922,862006
82.199,432005

konto 766-001-002

Koszty postepowania sadowego - wpisy sadowe

Zalacznlk nr 1
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Skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego wraz z wnioskiem 0 zwolnienie
od kosztow wpisu (200.000 zf)

2. Sad Apelacyjny postanowil zwolnic Spoldzielnie zW.w.koszt6wwpisu
od skargi kasacyjnej

3. Wniosek do Sadu Apelacyjnego 0 zabezpieczenie roszczenia ze skargi
kasacyjnej poprzez wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku Sadu
Apelacyjnego z dnia 15.12.2009 r. ,

4. Sad Apelacyjny wydal postanowienie 0 wstrzymaniu wykonania w.w.
wyroku, a na tej podstawie c-_nawniosek Spoldzielni - komomicy
zawiesili egzekucje z ruchomosci (rachunki bankowe) i z zajetych
nieruchomosci -

5. W dniu 29.11.2010 r. Sad Najwyzszy podjal postanowienie 0 nie
przyjeciu skargi kasacyjnej do rozpoznania (byla to juz druga skarga
kasacyjna, gdyz pierwsza zostala uwzgledniona iSad Najwyzszy uchylil
.wyrok iprzekazal sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi
Apelacyjnemu) __ -

6. W dniu 3 lutego 2011 r. Spoldzielnia uregulowala zadluzenie wobec
Nadbud sp. z 0.0., bedace przedmiotem egzekucji, akomornicyumorzyli
postepowania egzekucyjne. -

.--
! -,

Czynnosci pcdjete przez Spoldzielnie w sprawie z pOZWUNadbud sp. z 0.0. pO
wyroku SaduApelacyjnego w Warszawie z dnia 15.12.2009 r. (sygn. I ACa
107/09)

[,2-52-' Waf5zaw;l, IJI. Rako'llieck'l4-ln
"::.!I. 61\321 s:J
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KRS nr 0000214678 XII Wydzial KrajowegoRefestrti SqdowegoBad.Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie *Kapital zakladowy wynosi 70.000,00 zl * ~#-"'"

ultvex- expart

1,UtIWlEX =EXPERT ~9
Spljlr.a Z O.Q.

00-89'1 INars<.awa, ul. Chlodna 20/65
,~el.lfciX:(0·22) 6201238,6546063
116g, 010034356, NIP 527-000-10-29

----~--...c~·--:.........C?__--c--~ __-

Z powazaniem,

Za powyzsze przepraszamy i jednoczesnie informujemy, ze poprawki nie maja wplywu na

tresc opinii.

Pkt. 2.4. (str, 16)

W wierszu 9 oraz 13 liczac od gory strona 16 - zamiast .rok 2008" powinno bye napisane

"rok 2007".

Ponadto w stopce opinii zawierajacej dane podmiotu uprawnionego omylkowo wpisano

nieprawidlowy nr KRS - zamiast "KRS: 0000329723" powinno bye napisane

"KRS: 0000214678".

powodu stwierdzenia nastepujacych bledow pisarskich:

W nawiazaniu do wydanej opinii z dnia 12.12.2012r., niniejszym skladamy errate z

Spoldzielni Mleszkaniowej PRZY METRZE

til. Lanciego 12

02-792Warszawa

Zarzad

Warszawa, dnia 16.12.2013 r.

U~lv~xGJExpertrt Spo Z O[J@EJ
00-891 WarszawCl, ul. Chlodna 20 tok: 65,

tel. 022 6546063, 0504265 959 teL/fax 022 6201.'238, e-mail:ulivex@ntena.pl
. Regan010034356, NIP527-000·10-29,wp'isKlBR nr 531
~?f~~'~E~i_~i~~-'-·"~%~~~..i~~fJB~~~~
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KRS nr 0000214678 XlI WydzialKrajowegoRejestrti Sqdowego Sqd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie *Kapital zakladowy wynosi 70.000,00 zl *

Pkt.3 Ocena wykorzystania i rozliczenia rezerw celowych w latach 2005- 2010 ze

szczegolnym uwzglednienlem inwestycji Migdalowa 3:

str. 9 wiersz 14 od gory - jest 611.198,18 zl winno bye ,,948.781,90 zl.

Roznica kosztow powinna bye rozliczona jako zwrot na finansujacych - dodano

str. 2 pkt. 6 Organy Spoldzielni, wiersz 6 od dolu winno bye:

"W roku 2012 nastapily zmiany w skladzie Rady Nadzorczej oraz Zarzadu

Spoldzielni. Sklad Rady Nadzorczej oraz Zarzadu zostal wpisany do KRS w dniu

06.08.2012 roku (uzyskanaprzez bieglego informacja ustna),

Biegly posiada odpis KRS z dnia 19.10.2012 r. zgodnie z ktorym sklad Zarzadu

jest nastepujacy:

Czlonek Zarzadu Malgorzata Teresa Sikora Antkowiak,

Czlonek Zarzadu Wlodzimierz Bronislaw Cieslak,

Czlonek Zarzadu Grzegorz Janas,

str.10 wiersz 6 od gory - winno bye Chwojnicka (jest Chojnicka),

str. 27 wiersz 2 od gory - po slowie rzeczowe aktywa trwale dodac "w tym

budynki i lokale wykazuja spadek" oraz wiersz 6smy od gory niesplacone

zobowiazania dodac "i rozliczenia miedzyokresowe kwota 19.657.936,94 zl"

zamiast kwoty 26.644.898,66 zl,

str.29 wiersz 13 od dolu literowka - jest napisane "po zawiedzeniu" winno bye "po_

zatwierdzeniu" .

30.06.2012 r.:
Pkt. 1 Ocena sprawozdaii finansowych za okres 2005-2011 oraz za okres od 01.01 do

W nawiazaniu do wydanej opinii z dnia 12.12.2012 r., niniejszym skladamy errate z

powodu stwierdzenia zaistnienia nastepujacych bledow pisarskich:

Zarzad

Spoldzielni Mieszkaniowej PRZY METRZE

ul, Lanciego 12

02-792 Warszawa

U~~V~XEJExp~~t Spo Z- GoGo
00-891 tVarszawCl, ul: Chlodna ,20 lok: 65,

tel. 022 6546063, 0504265959 telolfax022 620123~~,e-mail:ulivex@jnteria.pl
_ Regan 010034356, NIPS27-000-10-29,wpis_KIBR nr 531
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Warszawa, dnia 15.01.2013 r.
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KRS nr 0000214678 XII WydZia1KrajowegoRejesiiru.Sqdowego Sqd Rejonowy ala
m. st. Warszawy w Warszawie *Kapita1 zakladowy wynosi 70.000,00 zl :I- i~~g

lJUVEX-' 8)

Marianna Wojtowicz

biegly rewident 4540

Z powazaniem,

Za powyzsze przepraszamy i jednoczesnie informujemy, ze poprawki nie maja wplywu na

tresc opinii.

Pkt, 8 Ocena prawidlowosci naliczen ezynszowych izgodnosci z ustawa 0 spoldzielniach

mieszkaniowych;

str. 3 wiersz 6 od gory nr uchwaly podano 34/04 wmno bye 43/04 z dnia

14.06.2004 r. oraz uchwala nr 34/09 z dnia 20.10.2009 r.,

zalacznik nr 2 zestawienie wynikow na GZM kolumna rok 2009 nalezy skreslic

00 pozostaje prawidlowa suma 2.632.035,78 zl.

Pkt, 10 Ocena obrotu nieruehomosciami w zakresie gruntuw:

str. 3 wiersz 15 od gory - skreslic m2 przy kwocie 835.800,00 zl.

str. 4 wiersz 16 od gory jest "w starych zasadach", wmno bye "w starych

zasobach".

kwote 619.332, 39 zl".

Pkt, 4 Ocena wykorzystania kaucji gwarancyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem

inwestycji Belgradzka:

str. 6 wiersz 3 od gory - jest 10 grudnia 2008 r., winno bye 10 grudnia 2009 f.

str. 22 wiersz ostatni na dole dotyczy kar umownych - uzupelnienie zapisu

naliczona kara umowna za realizacje inwestycji powinna wynosic co najmniej

717.405,88 zl,

Pkt.5 Ocena przeplywu srodkow z funduszu remontowego W okresie od roku

2005 do 31.08.2012 r.:
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