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OPNIA NIIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla

Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorc zej, Zarządu

Zyr ar dowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z siędzibąw Zyrardowie

96_ 300 Żyrardow' ul. Środkowa 35

- ::::::i'':dziliśrny badanie załączonego sprawozdania finansowego, Zyrardowskiej
j:'' ł::'e]r \Iieszkaniowej z siedzibą w Żyrań'owie ul. Środkowa 35' na które składa się:

, '-; ;1-,:,,, adzenie do sprawozdania finansowego;

- ::_=s snorządzony na dzien31.I2.20I0 r., który po stronie aktywów i pasywów zarrtyka

s.. s--L;Tla I4a.736.635,29 zł;

: r";hinek z.v-sków i strat r'a'tok ohrotowy orl 01 ,01 .20l0 r, clo 3 1.12'2OIO r. wykazujący

r, sk netto rv lwsokości 1.081 '488,62 zł;

_: les:arrlenie zmian w kapitale (funduszu) własnym zarok obrotowy od 01'01.2010 r. do

-: ] . . ].:0 10 r. rłykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.923.935,O5 zł;
j :.'-runek przepływów pienięznych zarok obrotowy od 01.01 .2010 r. do 3 1.l2.20I0 r.

''i-' iazujacl' rvzrost stanu środków pienięznych o kwotę L7II.421,52 zł;

i jl:atkolr'e informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego

- : ćŻ S l r a\\' o zdani a z dzi ałalnoś ci o dp o wi e dzialny j e st Zar ząd Sp ó łdzi e lni'

Zarząd Spółdzielni otaz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do

::::''rnienia. aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnośęi spełniały
'"',-,'i::agania przewidziane w ustawię z dnia 29 wtześnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U
- ' ''t-t9 

r' Nr 152, poz. 1223, zpoźn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości''.

\aszym zadaniem było zbadanie i wyruŻenie opinii o zgodnoś ci z wymagającymi

.-':.'sor\'ania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy
::etelnie i jasno przedstawia ono' we wszystkich istotnych aspektach, sy'tuację majątkową ,,
: i:ansolr'ą , jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowtr1.^h,.,n;bil

s::norr iących podstawę jego sporządzenia' ';fi:łxij"!-it\
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3adarue sprawozdania finansowego plzeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

'. tozdziału 7 ustawy o rachunkowości,

l krajoil1'ch standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rerr'identów w Polsce,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki
s;.'sób. aby uzyskaó racjonalną pewność, pozwalającą na wyrazenie opinii o sprawozdaniu.
1J''szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przęz
_:J:ostke zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie
-"'" p:zerrazającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, zl<tórych

"i1"rl\ają Liczby i informacje za'watle w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę

=::rir-ozdania finansowego. Uwazamy, że badanię dostarczyło vrrystarczającej podstawy do
-.:azenia opinii.

l*:szlm zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

" orzedstarvia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

l t-rnansor.vej Żyrardowskiej Spółdzielnt Mieszkaniowej na dzien3L12.2Ot0 r', jak też jej
u-r niku finansor,vego zarokobrotowy od 01.01 .zolo r. do 3 r.r2.2oro r.,

: l zostało sporządzone zgodnie z Wmagającymi zastosowania zasad,ami (polityką)
rachuŃorł'ości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonychksiąg rachunkowych,

; l 1€St z-qodne z wpływĄącymi na treść sprawozdania finansowęgo przepisami prawa

i postanowieniami Statutu Spółdzielni.

Spralł'ozdanię z działalności Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2

5ia\\a' o rachunkowoŚci, a zawartę w nim informacje, pochodzące zę zbadanego

..::arr'ozdania finansowcgo' są z nim zgodne'

łłljł; ',khxn'łll|iu - ł;trł.l"_

S iedziba podmiotu uprawnionego

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych
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Kryrtylr Adlmus, Jadwiga Faroa
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