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Naszym zadaniem bylo zbadanle I wyraienie opinli 0 zqodnoscl z wymagaj~cymi zastosowanla
zasadami (poiitykq) rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetetnfe I jasno
przedstawla ana, we wszystkich Istotnych aspektach, sytuacj~ majCjtkowej i finansowq, jak tei wynik
finansoWy jednostki oraz 0 prawldrowoscl ksiCl9 rachunkowych stanowlqcych podstawe jego
sporzadzerua,

Za sporzadzerue zgodnego Z obowictzujqcyml przepisami sprawozdanla flnansowego oraz
sprawozdania z dziafalnosci odpowiedzialny jest Kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oraz czIonkowie rady nadzorczej lub Innego organu nadzorujqcego jednostki ~
zobowlazanl do zapewnienfa, aby sprawozdanle ftnansowe sp~niaro wymagania przewidziane w
ustawie z dnla 29 wl'Ze5nla 1994 r. 0 rachunkowoScl (Oz. U, z 2013 r, poz. 330), zwanej dalej 17ustawq
o rachunkowoscJ". .

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sPorzCldzony na dzlen 31 grudnia Z013r., ktory po stronie aktywow i pasyw6w wykazuje

sume 263 320 944,40 z~,
c) rachunelc zyskOw I strat, w uktadzie porOwnawczym za okres 1 stycznla Z013r.

do 31 grudnia 2013r. wyka~ujC}cystrate nettD w kwode 717 178,92 zl,
d) dodatkowe Informacje I wyjasnlenla,
e) rachunek przel*YWOw pienl~inych sporzqdzony metodCj posrednla wykazujqcy zwi~kszenie

srodkow pieni~inych 0 kwot~ 1 822 045,50 zI,
f) zestawienie zmian w kapitale wfasnym, wykazujCjce zmniejszenie kapitaww wfasnych w

stosunku do roku ubiegrego 0 kwo~ 45 885 660~34 z~,

Przeprowadzilismy badanie za~qczonego spraWozelania finansowego Sp6tdzielnia Mieszkaniowa "Przy
Metrze"., z siedZi~ 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12, na kt6re skfada ste:

OPINIA NIEZALEZNEGOBIEGtEGO REWIDENTA
DLA

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELl1 RADY NAOZORCZEJ
SPOl:.OZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE'~

02-792WARSZAWA, UL. LANCIEGO 12

Numer KIBR 1561
00-845 Warszawa
ul, tucka 20 lok. 55

tel. 22 652 18 SOdo 53
fax 22 652 18 54

Membre de .. InternationalIE.\ ®"D'-7SSIER" Sp.z o.o,
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Warszaw!, 22 kwletnla 2014r.
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Nr Ew.KlBR 1561

~4\CYbadanle w fmieniu

Utszula ICrzyiak

Nr Ew. KJ8R 1981

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanle finansowe, obejmuj(lce dane liczbowe I objaSnlenia s«>wne:
a) przedstawia rzetelnle I jasno wszystkle Infonnacje istotne dla oceny sytuacji maj~tkowej
I fln2lnsowej badaneJ jednostkl na mien 31 grudnl~ 2013r., jak tet jej wyniku finansowego za okres od
1 stycznia 2013r. do 31 grudnla 2013r.,
b) sporzadzore zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie Z okreslonymi w powotilnej wyiej
ustawie zasadami (politykq) rachunkowoSci oraz na podStawle prawldlowo prowadzonych ksi~g
rachunkowych,
c) jest zgodne z wpfywaj~m' na treSc sprawoldania tinansowego przepisami prawa
ipostanowieniami statutu jednostki.

) Nie zglaszajClc zastrzeZeri do zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy UW~, ze brak jest
pokrycra srodkamr finansowymi funduszu remontowego. Warmsc funduszu na dzlen bllansowy
wynosita 17,7 ~tych, a wszystkie posiadane przez Sp6tdzlelnl~ srodkl finansowe stan~
mIn z~ch. . ~~\
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SpTZlwozdanle z dzlatalnosd Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 ustawy 0
rechunkowoscl, a zawarte w nlm Infonnacje, pochodzace ze zbadcmego sprewozdanla ftnansowego, SCI
z nim zgodne.

Badanie sprawozdanla finansowego zaplanowallsmy i przeprowadzilismy w takl sposob, aby uzyskac
racjonaln'l pewnosc, pozwalaj~~ na wyratenle opinlt 0 sprawozdaniu. W szczeg6lnosci badanie
obejrnowaro sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostkE; zasad (polltyki) rachunkowoSd
i znaCZC!cychszacunk6w, sprawdzenie - w przewaiajC1cej mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w
izapls6w ksiE;9OWYch, z ktorych wynikaj(lliczby I Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak
i caloSclowli ecene sprawozdanla finansowego.
Uwaiamy, ie badanle dostarczyto wystarczajClcej podstawy do wyraienia mlarodaJnej oplnii.

Badanle sprawozdanla finansowego przeprowadzlllsmy stosownle do postanowlen:
1) rozdzlelu 7 ustawy 0 rachunkowosd,

2) krajowych stendardow rewizjl flnansowej, wydanydl przez KrajowClRade Bleg~ch Rewident6w
w Polsce,

zbigniew@sarata.pl
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