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str. 2 pkt. 6 Organy Spoldzielni, wiersz 6 od dolu winno bye:

"W roku 2012 nastapily zrniany w skladzie Rady Nadzorczej oraz Zarzadu

Spoldzielni. Sklad Rady Nadzorczej oraz Zarzadu zostal wpisany do KRS w dniu

06.08.2012 roku (uzyskana przez 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 osrny od gory niesplacone

zobowiazania dodac "j rozliczenia mi~dzyokresowe kwota 19.657.936,94 zl"

zarniast kwoty 26.644.898.66 zl,

str.29 wiersz 13 od dolu literowka - jest napisane "po zawiedzeniu" winno bye "po

zatwierdzeniu" .
Pkt.3 Ocena wykorzystania i rozliczenia rezerw celowych w latach 2005- 2010 ze

szczegolnym uwzgl~dnjeniem 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 finansuj<\_cych- dodano

W nawiazaniu do wydanej opinii z dnia 12.12.2012 r., niniejszym skladarny errate z

powodu stwierdzenia zaistnienia nastepujacych bledow pisarskich:

Pkt. 1 Ocena sprawozdan fmansowych za okres 2005-2011 oraz za okres od 01.01 do

30.06.2012 r.:
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niewlasciwe ustalanie stawek za czynsz lokali mieszkalnych, uiytkowych, porniniecie kosztow

rzeczvwiscie poniesionych oraz brak w tym zakresie analizy przyczyn,

brak repertori6w prowadzonych spraw przy wysokich kosztach obstugi prawnej, powoduje

trudnosci w identyfikacji stanu naleznosci i zobowiazari objetvch postepowaniarni,

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

ustawy 0 rachunkowosci w odniesieniu do naleznosci - w ktorvm to art. 28 pkt. 7 zawarto, ze

IInaleinosci wycenia si~ w kwocie wymaganej zaptaty z zachowaniem ostroznosci pkt. 8

zobowiqzania wycenia sle i ujmuje w kwocie wymagajqcej zaptaty (wraz z naleinymi odsetkami)".

koszty Spotdzielni lub odnoszenie w ciezar funduszu remontowego,

nieprawidlowoscia w dzlatalnosci Sp6tdzielni jest angaiowanie srodkow Spotdzielni w dzlatalnosci

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 dzialelnosc inwestycyjnq Spotdzielni wynosi ca 32.992 tys. zt.(wyliczenie w

zatqczeniu).

brak inwentaryzacji spraw prowadzonych w sadzie i petnego ich ujecia w ksiegach rachunkowych,

brak dokonanej inwentaryzacji skladnikow naleznosci

kontrahentami,

nieegzekwowanie od wvkonawcow, kwot z tytutu usterek i gwarancji a ujmowanie kosztow jako

zobowiazari ze znaczacvml
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nieruchomosc nr 9

nieruchornosc nr 6

nieruchornosc nr 4

-1,79 Zl/m 2

- 2,61 ztjm 2

-1,95 zt/m 2

+ 2,45 ztjm 2

nieruchornosc nr 1

2009 r.

2008 r.

-1,99 ztjm 2

+ 1,53 ztjm 2

nleruchornosc 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 si~ wynik6w na

poszczeg61nych nieruchomoSciach. Dane sprawozdania Zarzqdu za kolejne lata ograniczone Sq do

podania kwot przychod6w i koszt6w. Brak jest danych odnosnie wvsokosci ksztattowania si~

stawek oplat rzeczywistych w por6wnaniu do planowanych i analizv przyczyn odchvleri.

Z przedtoionych materiat6w analitycznych wynika, ze ustalone stawki optat dla niekt6rych

nieruchomosci nie pokrywaty ponoszonych koszt6w msruchomosci. np.:

1.292.451,86 zt

2.381.837,94 zt

556.649,03 zt

roku wzrosta do kwoty

nteruchomosc nr 6, gdzie strata od 2009 do 2011 roku wzrosta do kwoty

nleruchornosc nr 3, gdzie strata od 2009 do 2011 roku wzrosta do kwoty

Z przedstawionych tabel informujqcych 0 wynikach na nierucbomosctacb za lata 2006 - 2011 wynika,

ze najwi~ksze straty generuje:

nieruchomosc nr 1, gdzie strata na gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi od 2006 do 2011

----_-

__ ._-111.022,63
175.135,47--- ~-------_:__-----

1.252.278,82_-=-_ __:_--- _-- -- -,
665.301,22---- - ~-- ---~---------<
263.609,91-~- - - - - ---'------

nieruchomosc7 - lokalemieszkalne
--nie;;;chon,~~ 7:"'-iokale uivtk~~e

- - -----nieruchomosc 8
t-- - - - - nieruchomosc 9

Zyski na nieruchomosciach:

- 2,18 ztjm 2

-3,06 ztjm 2

+ 2,11 zt/m 2

nieruchornosc nr 4 ul. Lanciego 10H

nieruchomosc nr 6 (Lasek Brzozowy, ul. Mandarynki, Lanciego 2 - 8)

nieruchornosc nr 9 ul. Lanciego 9
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podejmowane Uchwaty0 odstepstwach od regulaminu i decyzji indywidualnych Zarzadu 0

przemieszczeniukoszt6w potwierdzaja, ie w kwestii koszt6w nleruchornosci rozliczane Sqw

duiym stopniu w spos6bdowolny.

Naleiy zauwazvc, ze w Sp61dzielni nie dokonywano analizy stawek na bazie koszt6w

poniesionych. Ze wzgledu na spos6b przvjete] ewidencji i rozliczenie koszt6w, byty one i tak

obarczone bledem. Zarzad powinien podjac w tym przedmiocie stosowne dziatania dotvczace

zmiany regulaminu oraz zasadewidencji ksiegowej. Ze sprawozdania Zarzqdu za poszczegolne

okresy nie wynika, abysp6tdzielcybyli 0 tym informowani przezZarzqd i Rad~Nadzorczq.

Naleiy dokonacanalizyprzyczynksztattowania sie strat lub zysk6wna nleruchomosciach, np.:

nieruchornoscnr 6 wykazujestraty w wvsokosci ponad 2 min zl od 2009 r.,

Podsumowanie:

W wyniku dokonanej analizy zasad rozliczania energii cieplnej i wody w zasobach Spotdzielni,

ustalono co nastepuje:

Sp61dzielnianiedokonuje rozliczeniacztonk6wwedlug faktycznie poniesionych kosztow,

przvjete kwoty koszt6w jako koszty poniesione nie sa kosztami faktycznymi ze wzgledu na

brak w Spotdzielni ewidencji kosztow na poszczegolne budynki, wchodzqce w sktad

nieruchornosciwielobudynkowych,

kosztypodawaneprzezdziatekonomiczny nie SCI. kosztamirzeczvwiscieponiesionymi,

36 i 36A;
proporcjonalniedo liczbyosobw nich zamreszkujecvcb - w pozostatychbudynkach;

proporcjonalnie do liczby miejsc postojowych - w budynku przy ul. Lanciego lOG, w

przypadkujesli uzvtkownlknie posiadalokalu mieszkalnegow budynku;

lokaleuzvtkowena parterze posiadajacemiejscapostojowe w garazu podziemnym, ponosza

opiate w wysokosciSO %;

lokale usytuowane na I pietrze, a oosladaiace miejsce postojowe w garazu podziemnym,

ponoszaopiatew wysokosci100 %;

w § 3 Regulaminuokreslono. ze wlasciciele lokali niebedacv cztonkami Spotdzielni ponosza

kosztyzwiqzanez utrzymaniem nieruchomosciwspolnvch:

ten sam zapiszawiera § 8 Regulaminy,czyli faktycznie wtasclciele, ktorzv nie sa cztonkami

Spotdzielninie uczestnlczaw kosztach.

, I ie do ilosd lokali - w budynkach przy ul. lanciego lOA, 0, E,F, H oraz AI. KENproporqona ru
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