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Zespól Bieglych Rewidentów ,,Fiskar,, Sp. z o.o. Wroclaw

SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z B AD ANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walnego Zgromadzęnia Członków oraz Rady Nadzorczej i Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Górnik'' ul. Broniewskiego 65 c
58-309 Wałbrzvch

Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
,, Górnik ', ul.Broniewskiego 65 c 58-309 Wałbrzych , które zawiera..
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans nadziefi 31 grudnia f0I8 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje obroĘ
w wysokości 61 995 627,62 zł
- rachunek zysków i strat zarok obrotowy od 01.01.2018 r. do 3I.I2.20l8 r. wykazujący zysk
netto w wysokości | 472 063,45 zl
- zestawienie zmian w kapitale własnym zarok obrotowy od 01.01.2018 r do 3 |.12,2018 r wy-
kazuje zmniejszenie kapitafu własnego o kwotę 1 833 452,01z|
- rachunek przepływów pienięznych za okres od 01.01.2018 r do 3 |,12.2018 r. wykazujący
zwiększenie środków pienięznych w wysokości 308 49|'42 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia

Naszym zdaniem, załączone sprawo zdanie f,tnans owe :
o przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień

31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnychza rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia29
września 1994 r, o rachunkowości (,,Ustawa o rachunkowości'' _Dz U, zf0l9 r., poz. 351)
oraz przyjęĘmi zasadami (poliĘką) rachunkowości ;

o jest zgodne co do fo.-y i treści z obowipującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz umo-
wq/statutem Spółdzielni.

o zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziahl 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przepiowadziliśmy zgodnie z Międz5marodowymi Standardami Badania w wersji
przyjętej jako IGajowe Standardy Badania przez Krajową Radę BiegĘch Rewidentów (',KSB'')
oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegĘch rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym (,,Ustawa o biegĘch rewidęntach'' _ Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania odpowiedzialnośó biegłego rewidenta zabadanię sprawozdania finansowego.
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Zespół Bieglych Rewidentów ,,Fiskar" Sp, z o.o, Wroc,cw

Jesteśmy niezależmi od Spółdzielni zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Mię-
dzynarodowej Federacji Księgowych (,,Kodeks IFAC'') przyjętym uchwałami Krajowej Rady
BiegĘch Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiqzki eĘczne zgodnie zĘmi
wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badarria kluczowy biegĘ rewident
oraz ftrma audytorska pozostali nieza|eżmi od Spółdzielni zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegĘch rewidentach.
Uważamy, że dowody badarria, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowió
podstawę dla naszej opinii.

odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie fi-
nansowe Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzo.
nych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzete|ny i jasny obtaz
sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisarrli Usta-
wy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowipującymi Spół-
dzielnię przepisami prawa' atakże umowq/statutem Spółdzielni, a takżze za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd uznaje zaruezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego nie-
zawierającego istotnego znieksŹałcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zaruąd Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolno-
ści Spółdzielni do kontynuowania działa|ności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
zwtqzanych z kontynuacją działa|ności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonaó likwidacji
Spółdzielni, albo zariechać, prowadzenia działalności albo nie ma Żadnej realnej alternaĘwy dla
likwidacj i lub zaniech artia działalno ści.
Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiq4ani do zapewnienia' aby spra-
wozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawię o rachunkowości. Członko-
wie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni zanadzotowanie procesu sprawozdawczości finansowej
Spółdzielni.

odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania fi.
nansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako catość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie spra-
wozdania z badaria zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewnośó jest wysokim poziomem
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istnie-
jące istotne zniekształcenie. Znieksńałcenia mogą powstawaó na skutęk oszustwa lub błędu i są
uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwaó, że pojedynczo lub tącznie mogĘby
wpłynąó na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finan-
sowego.
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Zespół Biegłych Rewidentów ,,Fiskar,, Sp. z o.o. Wroclaw

Zak'res badania nie obejmuje Zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektyw-
ności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przezZarząd Spótdzielni obecnię lub w przyszło-
ści.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy scepty-
cyzm' atakżze:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego znieksńałcenia sprawozdania finansowego spo-

wodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzany procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpo-
wiednie, aby stanowió podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego znięksńał-
cenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszu-
stwo może doĘczyć Zmowy' fałszerstwa, celowych pominięó, wprowadzenia w błąd lub
obej ścia kontroli wewnętrznej ;

- uzyskujemy zrozrrmienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowa-
nia procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyra-
Żenia opinii na temat skutęczności kontroli wewnętrznej Spółdzielni;

- oceniamy odpowiedniośó zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadnośó sza-
cunków księgowychorazpowią.zanych ujawnień dokonanychprzezZarząd Spółdzielni;

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przezZarząd Spółdzielni zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych do-
wodów badania, czy istnieje istotna niepewność zvńqzana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawaó w znaczącą wątpliwośó zdolność Spółdzielni do kontynuacji działal-
ności. Jeżze|i dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiqzane ujawnienia w
sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia na-
Szego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże prryszłe zdaruenia lub warunki mogą spo-
wodowaó, że Spółdzielnl zaprzestanie kontynuacj i działalno ści ;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartośó sprawozdania finansowego' w tym ujaw-
nienia, oraz cry sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcj e i zda-
rzenia w sposób zapewniaj ący rzete|nąprezentacj ę.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdarie z działa|ności Spółdzie|ni za rok obrotowy zakoń-
czony 31 grudnia 2018 r. (,,Sprawozdanie z działalności'')

odpowiedzialnośó Zaruądu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie lnnych informacji zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiq4ani do zapewnienia' aby
Sprawozdanię z działaIności Spółdzielni wrazz wyodrębnionymi częściami spełniaĘ wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
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ZespóI Biegłych Rewidentów ,,Fiskar,' Sp. z o.o. Wroclaw

odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badarua sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działa|ności.
W zwiq.zku z badaniem sprawozdania finansowego nasą.m obowigkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działa|ności, i czyniąc to, rozpatrzetia, CZ! nie jest istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
znieksńałcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowipani poinformowaó o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowipkiem zgodnie z wymogami ustawy
o biegtych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działa|ności zostało spo-
rządzone zgodnie z przepisatrti oraz czy jest zgodne z informacj ami zawarĘmi w sprawozdaniu
finansowym.

opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy' naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółdzielni:
- zostało spotządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacj ani zawwmi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, ie nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działa|ności istotnych zniekształceń.

Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni uchwałą Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Nr 1112017 z dniazl. II.2017 r. upoważnionej do wyboru zgodnie
ze statutem Spółdzielni.

Zofia Kardysz
Kluczowy biegĘ rewident wpisany do rejestru pod nr 7314

przeprowadzający badanie w imieniu Zespofu BiegĘch Rewidentów Fiskar
Spółka z o. o. z siedzibąwe Wrocławiu' 50-446, ul. Pułaskie go I4l3

wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 682

Data sprawo zdania z badania
Wrocław, 29.04.2019 r.
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ZBR FISKAR SP. Z o.o. wRoCŁAw KIBR 682

, ,
A. CZĘSC oGoLNA

1. Badanie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej ''Górnik'' ul. Broniewskiego 65e,
58-309 Wałbrzych

Terenem dziaŁania Spółdzielni jest miasto Wałbrzych oraz Boguszów-Gorce, Głuszyca,
Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój.
Na koniec badanego okresu spółdzielnia posiada:

- fundusz podstawowy
- fundusz zasobowy

;r

*
,1.

*
rl.

la. Badanajednostka wg stanu na koniec badanego okresu nie jest jednostką

współkontro lo waną prze z spółkę dominuj ąc ą |ub znaczące go inwe stora.
lb. Badana jednostka wg stanu na koniec badanego okresu nie jest jednostką

dominującą wobec innych jednostek.
lc. Badanajednostka wg stanu na konięc badanego okręsu niejest znaczącym

inwestorem dla innych jednostek.
ld. Badana jednostka wg Śtanu na koniec badanego okresu nie jest jednostką

współkontroluj ącą inne j ednostki.

2.Badana jednostka:
zostaławpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000101120'
posiada nr statystyczny w systemie REGON 000787537,
przewaiający todzaj działalnoŚci posiada symbol PKD 2007'
jest zarejestrowana w ZUS we Wrocławiu jako płatnik,
jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany pTzez
Urząd Skarbowy NIP 886-000-57-80.
nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE

3. Zasadniczam przedmiotem faktycznie realizowanej działalności badanej jednostki

Jest:
o zatządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Głównym Księgowyń badanej jednostki ( w okresie badanym, do czasu zakonczenia
badania) jest Agata Borzuchowska Grabarz,będącapracownikiem badanej jednostki.

ouÓwrENrE ZBADANYCH SPRAWOZDAN
zA oKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

33 904 979,35
12 088 476.27

4. W okresie badanym, do czasu zakończenia badania organem kierującym jednostką
w składzie:

Na:wisko i imię Funkcia Zmiany

1
2
3

inŻ,Y,-rzysńof Pączka
Zbigniew Pankiewicz
Anna Rutecka

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zaruadu od 01.08.2016 r.
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ZBRFISKAR SP. Z o.o. WRoCŁAW KIBR 682

Nazwisko i Imie

Aleksander Kochanski
Dariusz Kolubka
Ewelina Piątkowska
KOMISJA REWIZYJNA:
Artur Lenckowski
Barbara Górska
Dagmara Dorobek-Stankiewicz
Ewelina Piątkowska
Daniela Lechforowicz
KOMISJA DO SPRAW LOI(ALI:
Anna Wiśniewska
Krzysztof Gronek
Zdzisław Dunia
Tadeusz Mikołajek
Dariusz Kolubka

przewodniczący RN
z-ca przewodniczącego
sekretarz RN

przewodniczący
Z-ca przewodniczącego KR
sekretarz KR
członęk komisji
członek komisji

ptzewodnicząca
zastępca
sekretarz
członek komisji
członek komisii

4a. W okresie badanym, do czasu zakoirczenia badania organem nadzorcrym badanej
i iest Rada Nadzorcza w składzie:

5. Srednioroczne zatrudnienie wynosi 37,08 osób.

6. Przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe samodzielnej jednostki, nie
posiadającej jednostek orgartizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie
finansowe' podpisane przezZaruąd (w komplecie), obejmujące (wartości w złoĘch):
owprowadzenie do sprawozdania finansowego
obilans sporządzony nadzień3I.|2.2018 roku, zamykający się sumą
bilansową 61 995 627,62 ń

orachunek zysków i strat zarckobrotowy 1.01 _ 3|.|2,2018 (sporządzony w
warianc i e porównawc zy m) wykazuj ący zysk netto l 472 063.45 zł

ozestawienie zmian w funduszu własnvm za okres 01.01.2018-3|.If.20I8
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1833 452,01

orachunek przepływów pienięznych za okres od 0 1 .0 1 .20 1 8 - 31,I2.20I8 r.
wykazuj ący zwiększenie stanu środków pienięznych
w kwocie 308 49|.42 zł

ododatkowe informacje i objaśnienia
.księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia tego sprawozdania.

7. Badanie ma charakter obligatoryjny w rozumieniu art.64 ustawy
o rachunkowości.

8. Badanie przeprowadziłk|uczowy biegły rewident Zofia Kardysz ru 7314, zgodnie z
umową zawartądnia}9,II,2017 r' pomiędzy badanąjednostkąa Zespołem Biegłych
Rewidentów 'oFiskar''. spółka z o,o, z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Pułaskiego I4l3 wpisanąna
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 682. Zarówno
podmiot uprawniony jaki działający w jego imieniu wykonawca stwierdzają Że pozostają
niezaleini w rozumięniu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzotze publicznym.

t.
zł
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ZBRFISKAR SP. Z o.o. WRoCŁAW KIBR ó82

9.Decyzję o wyborze Zespołu Biegłych Rewidentów ''Fiskar'' Sp. z o.o. jako
podmiotu uprawnionego do badania podjęła Rada NadzorczaUchwałąnr |Il20I7 r. z dnia
28.II.2017 r. zgodnie ze statutem

10. Badanię zasadnicze przeprowadzono w miesiącu kwietniu 2019 t,

11. Badana jednostka udostępniła iądane przez kluczowego biegłego rewidenta dane,
informacje i wyjaśnienia,przedŁoiyła oświadczenie o kompletności ujęcia danych w księgach
rachunkowych, kompletności wykazania zobowiązań warunkowych oruz o poinformowaniu o
istotnych zdarzeniachjakie nastąpiły po dacie bilansu ( do dniaz'łożzeńa oświadczenia), nie
nastąpiły ograniczenia badania.

12. Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających
ściganiu, jak również nieprawidłowości jakie mogłyby wystąpió poza systemem
rachunkowości.

13. Sprawozdantę zarok2}I7 było badane przęzZofięKardysz biegłego rewidenta
nr 7314 działającego w imieniu ZBR FISKAR Sp. z o.o. z Wrocławia wpisanego na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 682, zostaławydana
opinia pozytywna.

14. Sprawozdanie zostało zafrnerdzone uchwałą nr flU2018 r. z dnta I2.06.f0I8 r.
2AI120I8 r. z dtia 13.06.2018 r.;2lllll2018 r. z dnia 18.06.2018 r.; 2fiY 12018 r. z dnia
19.06.2018 r.;2Nlf0l8 r. z dnia 20.06.2018r.;2NIl20l8 r. zdnia2l.06.20l8r.;
przez Walne Zgromadzenie Członków SM ''Górnik'' Pożytki i przychody z własnej
działalności gospodarczej za20l7 rok, po opodatkowaniu -
w wysokości
przeznaczono na:

| 825 99I,73 zł

1. na pokrycie wydatków zwiryanych z eksploatacjąi utrz5łrnaniem nieruchomości w zakresie
opłat wnoszonych do Spółdzielni Mieszkaniowej ''Gómik'', obciĘających członków w
wysokości
f . nazasi|ęnie funduszu zasobowego w wysokości

839 960,06 zł
100 000.00 zł

3. pozostałą kwotę w wysokości 886 03I ,67 zł przeznaczono na wspólny fundusz remontowy.

|5. Zatwterdzone sprawozdanie zostało zŁoionę do rejestru sądowego
oruz do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego.

16. Sprawozdanie finansowe zarok2Ul7 rue podlegało obowiązkowi publikacji.

17. Na podstawie zatwierdzonego bilansu za rok 2017 pravńdłowo otwarto księgi
rachunkowe badanego okresu.

1. 8. Badanie sprawozdania w zakresie informacj i za rok ubiegły j es t zgodne ze
sprawozdaniem roku poprzedniego.
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B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKowo. FINANSoWEJ

]. Struktura i dvnamika aktwvów i pasvwów

stan na dzień:
31.',|.2.2017

tvs. zł
3',|..'12.201|8

tvs. zł

Struktura % Dvnamika

2017 2018 20't812017
A. Aktvwa truvałe 49 51't.9 47 192.83 77,'.| 76,1 9s,3

l . Wańości niemateria|ne iprawne 0,0 0,00
||' Rzeczowe aktvwa trwałe, w tvm; 41 069.1 39 345.74 63.9 63.5

- budvnki. lokale 32335.4 30 345.74 50.4 48.9 93
|||. Na|eżności dłuooterminowe 5 201.5 4 863.68 8 . 1 7 8 93
|V. I nwestvcie dłuooterminowe 0,0 0,0

V. Długoterminowe roz|iczenia
miedzvokresowe 3 241.3 2 983.40 5 ,1 4.8 91 . 9

B. Aktvwa obrotowe 14 669,3 14802,79 22,9 23,9 100.9
l . Zapasv 0,0 0,0 0,0 0,0

||' Należności krótkoterminowe, w tvm: 3 928,1 3 409,72 6,2 5 ,5 86,8
- z tytutu dostaw i usług 3  815 . 5 3 318,47 Ę o 5.4 86.9

||l. Inwestvcie krótkoterminowe. w tvm: 8984.2 9 292.60 13,9 14 .9 '103,4

- środki oienieżne i inne aktvwa pienieżne I 975,8 I 292.60 13,9 14.9 103.5

|V. Ktrótkoter. Roz|icz. Miedzvokresowe 1 757.0 2100.45 2.8 3,3 1 19.5

Razem Aktvwa 64181,2 61 995,62 100 100 96,6
A. Fundusz własnY 49 478.5 47 545.08 77.0 76,9 96,2

l. Fundusz podstawowv 35138 , 9 33 904.97 54.7 54.7 96.4
l l . Fundusz zapasowv 123U j 12088.47 19.2 19 ,6 98,0
lll. Fundusz z aklualizacii wyceny 179.6 't79.56 0.3 0.3 99.9
|V. Pozostałe fundusze rezerw. 0.0 0.0 0.0 0 ,0
V. Zvsk (strata) |at ubieołvch 0.0 0.0 0,0 0 ,0
Vl. Zvsk netto 1 825,9 1472 .06 2.8 2.3 80,62
Vll. Odpisy z zysku netto w roku
obrotowvm 0,0 0,0

B. Zobowiazania i rezerwv na zob. 14702,7 14 350.54 23,0 23,1 97,6
l. Rezerwv na zobowiazania 1213.0 1 296,86 1 . 9 2 . 1 106.9
||. Zobowiazania dłuooterminowe 5 200.0 1619.24 8.2 2.6 31 . 1
|||. Zobowiazania krótkoterminowe' w tvm: 8 109,9 11326.64 12 .7 18 ,3 139,6

- z tvtułu dostaw 3 629.2 3 792.71 5.6 6.'1 104.5
- z tW. podatków. ceł, ubezpieczeń i in. 259,2 312,66 0,4 0,5 120,6

lV. Rozliczenia miedzvokresowe 179.8 107.79 0.2 0 , 1 59.9

Razem Pasvwa 64181,2 51 995.62 100 100 96,6
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2. Dy n am i k a p o 4y cj i k s zt ałt uj ący c h wy n i k Jin an s ow y

Okres
Pozvcie rachunku zvskow i strat

2017 r .
tys' zł

2018 r
tys' zł

2018t2017
oń

0 1 2 3
A. Przychody netto ze sprzed. I
zrównane z nimi

25 367,8 25740,7 10'1,4

|. Przvchodv netto ze sprzed. ProduktÓw 25 367,8 25 740,7 101,4
ll. Zmiana stanu oroduktow 0 ,0 0.0
l||. Koszt wytwozenia produkcji na własne
ootŻebV

0,0 0,0

|V. Przychody netto ze sprzedaŻy tow. I
mat.

0,0 0,0

B. Koszty działaIności operacvinei 24 976,1 25 510.3 102,1
|' Amońvzacia 60,3 64,6 107,1
||. ZuŻvcie materiałow i eneroii 11992,3 12185.6 101 , 6
||| .  Usłuoiobce 3 024,6 3 247,4 107,3
|V. Podatki iopłatv 2 076,3 2 054,8 98,9
V. Wynaqrodzenia 2205,3 2 376.7 107,7
V|. Ubezpieczenia społeczne i inne
Świadczenia

746,7 592,5 79,3

V||' Pozostałe kosztv rodzaiowe 4 870,6 4 988,7 102,4
V|||. WańośĆ sozed. towarÓw i materiałow 0,0 0,00
C. Zvsk (strata) ze sprzedażv 391,7 230.4 58,8
D. Pozostałe przvchodv operacvine 310 ,9 348.1 111,9
E. Pozostałe kosztv ooeracvine 175,0 266,4 152,2
F. Zvsk na działaIności operacvinei 527.6 312.01 59,1
G. Przvchodv finansowe 409,4 325,0 79,3
H. Kosztv finansowe 0,0 0,0
I. Zysk brutto na działalności
oosoodarczei

936,9 637,1 68,0

J. Podatek dochodowv 331,5 338,9 102,2
K. Nadwvżka przvchodów netto -9,6 -2,3 -23,9
L. Nadwvżka kosztów netto 1230,1 1176.'l 95,6
M. Zvsk netto 1 825,9 1472.0 80,6
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4. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczq badanej
jednostki w okresie badanym i poprzednim

WSKAZNIK ou 2017 oB 2018 OB-OU
l.Srednie zatrudnienie osób
2. AkĘ w a czyffrc (aktywa-zobow.b iezące), tys. zł
3 . Kap. prac. (akfywa obrotow-zobow.bieżące), ty s. zł'
4.Stopy zysku (wynik na sprzeduirylaktywa czynne),%o
5.Rentown.aĘwów (wynik netto/Śr.suma aktywów),%
6.Ręntown. kapit. własnych (wynik nettpiśr. stan kap. własnych), %
7 'MarĘ zysku brutto (wynik brutto/sprzedaźznetto),oń
8.Marży zysku netto (wynik netto/sprzedaŻ neIto),oń
9.Rentown. sprzeduĘ (wynik na sprzed./sprzędaŻ netto),7o
l 0. Pozi om u kos ztó w (ko szty dział. op er ac. l spr zedaŻ netto), 7o
l l . Finansow. aktywów' trw. I (kapitaĘ własneiaktyw a trw .),Yo
l 2.F in. aĘwów.trw. II (kap. wł.+rez. +zob.dług. )/aĘwa trw,,oń
l 3.obciążenia aktywów długiem (zobow.ogółeml aktywa),%o
| 4.ZadtuŻenia (zobow iązania ogółem/kapitaĘ własne),7o
1 5.Wskamik pĘnności I (aĘwa obrotowe/zobow.biezące)
l 6. Wsk.płym. II (nal.bieżące. +inw. króter .) l zobow .bieŻące
1 7. Wskamik pĘnności I II (środki pieniężme l zobow.b iezące)
1 S.Rotacj a nalein.(przec.nal.handlowe x 3 60/sprzedaz netto), dni
l 9.Rotacja zapasów (zapasy przec.x360/sprzędaŻ netto), dni
2 0. Rotaci a zobow. (przec. zob'handlowe x3 60/s pr zedaŻ netto), dni

36,08
56 071
6 559
0,69
f,84
3,69
3,69
7,r9
1,54

98,45
99,93

112 ,88
22,9

f9,71
1 ,8
1 ,8
1 ,1
54

56

37,08
s0 668
3 476
0,45
z ; t

3,09
2,47
5,7 |
0,89

99,10
100,95
107,13
20,88
27 ,17

1 ,3
1 ,3
0,8
46

53

I
-5 403
- 3083

0,f4
-0,47
-0,6
1 4 1-  L ) a L

-1,48
-0,65
0,ó5
1,02

-2,02
-2,54
-0,5
-0,5
-0,3

-8

:-J

6. ogólna ocena działalności - zjawiska istotne

Informacje Zapręzęntowanę wcześnięj wskazują nato Że:

* Suma bilansowa badanej jednostki zmniejszyta się o 3,4 oń w odniesieniu do
roku ubiegłego. W aktywach trwĄch nastąpiło zmniejszęnię o 4,7 oń w wyniku
umorzenia majątku trwałego oraz wyodrębnień lokali. Udziat. majątku trwałego w
okresie badanym stanowi 76,| oń Sumy bilansowej. W aktywach obrotolvych nastąpił
Spadek należności krótkoterminowych o I3,2 % i nastąpił wzrost środków
pienięznych o 3,4 oń. Udział' majątku obrotowego w okresie badanym stanowi
23,9 o sumy bilansowej.

* Spółdzięlnia wolne środki pienięine przęznacza na lokaty bankowę
krótkoterminowę. Działanie takie zapewnia bezpieczeństwo powierzonych przez
członków środków pieniężnych oraz nie ogranicza pĘnności finansowej badanej
jednostki.

* W strukturzę źródeŁ finansowania udział funduszu podstawowęgo w
finansowaniu aktywów na początek badanego okresu stanowił 77,0 yo, a na koniec
20l8 r. obniŻył' się do poziomu 76,9 oń. W bieżącym roku nastąpił wzrost zobowiązaft
krótkotęrminowych o 39,6 % w porównaniu z rokięm ubiegĘm. Wszystkie
wskaŹniki pĘnności utrzymują się na poziomie jeden, co oznacza, Że nie ma
trudności płatniczych.

SM GORNIK - BADANIE ZA ROK 2OI8



ZBR F|SKAR SP. Z o.o. wRoCŁAW KIBR 682

* Pr,łchody ze sprzeduĘ zwiększyĘ się o 1,4 oń w stosunku do roku ubiegłego,
a koszty działa|ności o 2,| oń, zysk ze sprzedaiy wyniósł 230,4 Ęs. zł' ptzy zysku
39l,7 tys. zt' w ubiegĘm roku. Z uwagi na to' zę saldo pozostaĘch przychodów i
kosztów jest dodatnie, zysk na dziata|ności operacyjnej uksztattował się na poziomie
3l2,I Ęs. zł. Dodatnie saldo przychodów finansowych spowodowało zwiększenie
zysku brutto do poziomu 637 ,1 tys. zt, uwzg|ędniając podatek bieŻący oraznadvtyŻkę
przychodów nad kosztami oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami zysk nętto w
roku badanvm wvnosi l 472 063.45 zł,

* Ze względu na specyfikę działalności, której celem jest rozdysponowanie
zebranych Środków pienięznych, a nie wypracowanie zysku, pominięto ana|izę
wskaźników ręntowności i rotacji.

* Podsumowując moŻna stwięrdzić, Że SM ''Górnik'' znajduje się w dobrej
sytuacji finansowej i posiada zdolność do regulowania bieżących zobowiązail,
finansowych. Stosunkowo niewielki zysk na sprzedaiy wynika z tego, Że
podstawowym celem spółdzielni jest zaruądzanie zasobami mieszkaniowymi i
prawidłowe rozdysponowanię uzyskanych wptywów. Spółdzielnia osiągnęła dodatni
wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej, co jest
zj awiskiem pozytywnym.

7. Zagrożenie zasady ciqgłości działalności

Badana jednostka za rok 2018 osiągnęła nadwyzkę przychodów nad kosztami
gospodarki zasobami mięszkaniowymi w kwocię 2 300,52 zł oraz nadwyzkę kosztów
w wys.l 176 108'25 zł oraz zysk netto z działa|ności gospodarczej I472063,45 zł,
który pokryje ujemne wyniki.

Zarząd Spółdzielni we wprowadzeniu do sprawozdania stwierdza, Że nie istnieją
istotne zagroŻenia kontynuacji działa|ności. Przeprowadzonę badania i dowody rewizji
wskazują ie moina się zgodzió ze stanowiskiem jednostki, że jej działalność w roku
2019 w stosunku do roku 2018 nie powinna ulec istotnemu ograniczeniu co do jej
zakresu.
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c. CZĘSC sZCZEGoŁowA

I. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych

1. Badan jednostka posiada dokumentacj ę zasad rachunkowości wprowadzoną
UchwałąNr 22 Zarządu Spółdzie|ni z dnia27.07,2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji
opisującej przyjęte do stosowaniazasady rachunkowości, spełniające podstawowe wymagania
wynikające z art. I0 ustawy o rachunkowości.

2. Z pov"yiszej dokumentacji wynika, że rokiem obrotowym jednostki jest rok, a
okresem sprawozdawczym j est miesiąc.

3. W dokumentacji zasad rachuŃowości prawidłowo przyjęto dopuszcza|ne zasady
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Przyjęte zasady wyceny
aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego prawidłowo zaprezentowano we
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Nie stwierdzono istotnych odstępstw od
przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

4. Jednostka posiada, w ramach dokumentacji zasad rachunkowosci, zak<ładowy plan
kont oraz pozostałe rrregulowania wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości.

5. Księgi rachunkowe obejmująelementy wynikające z art. 13 ustawy o
rachunkowości' Prowadzone są one w technice komputerowej w oparciu
o program SFIN W-w.

6. Roczne księgi' w tym dziennik sąutrwalane na CD-R - księgi zarok ubiegły zostały
w ten sposób utrwalone.

7. Księgi rachunkowe prowadzone Sąw siedzibie badanej jednostki.
Otganizacja ewidencji księgowej zapewniakompletnośó ujęcia operacji gospodarczych.

8. Badana jednostka posiada instrukcję obiegu dowodów księgowych, wprowadzoną
r. uchwałą ZarząduNr 22 z dniaz7.07.2010 r., zapewniającąpoprawność i terminowośó
dokumentacj i operacj i gospodarczych.

9. Inwentary zacjąobj ęto następuj ące składników aktywów:
Zgodfie z uchwałąnr 3|120|8 z dnia 17.If .2018 r. objęto następujące składniki majątku:

Składniki aktywów Ws stanu na dzien Uwagi

1. Przedmiofv małocenne 30 . 11 . 2018  r . sDls z naturv
2. Nalenośc i, zobow ięania,
środki oienieŻre

31.12.2018 r. potwierdzenia sald

3.Pozostałe salda 31.12.2018 r. wervfikacia sald
4. Gotówka w kasie 31.12.2018 r. spls z natury

W wyniku inwentaryzacjiroinice nie wystąpiły.

10. Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego
wyrywkowego badania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstawę
zapisów w nich orazpowiązan danych ksiąg rachunkowych zbadanym sprawozdaniem
finansowym pozwa|ająuzrrać księgi rachunkow e za ogolnie spełniające warunek
prawidłowości. Inwentaryzację aktywów i pasywów, przeprowadzonąw zakresie, terminach i
z częstotliwościąprzewidzianąw ustawie o rachunkowości moinavznac zapoprawn% a
stwierdzone różznice roz|iczono w księgach rachunkowych badanego roku.

SM GORNIK - BADANIE ZA ROK 2OI8



ZBRFISKAR SP. Z o'o' wRoCŁAw KIBR 682

II. Prezentacja aktywów trwałych

A I. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne obejmują (w zŁ):

Wartości niematerialne i prawne obej muj ą wył ącznie programy komputerowe.

A II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują (w zł):

3r.r2.2017
- zmniejszenia

31.t2.2018

31.12,2017, w tym:
- grunty (w tym prawo wiecz.uĄ'tkow.)
- budynki, lokale i obieĘ
- urządzenia techniczne i maszyny
- Środki transportu
- inne środki trwałe
31.12.2018, w tym:
. grunty (w tym prawo wiecz.uż1'tkow.)
- budynki, lokale i obiekty
. maszyny iurządzenia
- środki transportu
. inne Środki trwałe

o skapitalizowaneodsetki
o rozrachunki z członkami
o poŻyczki obrotowe
o 204-8 spłaty kredytu

Razem

Wąrtość brutto Umorzenie |Ilartość bilans.

5 563.20 5 563.20 0r0

s s63.20 5 563.20 0,0

|tąrtość brutto Umorzenie Wartość bilans'
86 0s1 28s.98 44 982 115.88 4t 069 170.10
9 360 733.48 728 289,72 8 632 443,',76

73 s74 008,15 41 238 s48.39 32335 459.76
3 068 528,23 2 970 752.87 97',775,36

48 016.12 44 524.90 3 491.22
85277 107.81 4s 936 923.04 39 345 747.97
9 294 887,5r 824 628.67 8 470 258,84

72 892 830,70 42 0',79 103.79 30 813 726,91
3 042164.28 2983 619.20 s9 14s.08

0.00 0.0 0.0
46 62s,32 44 008,18 2 617,14

Istotnymi składnikami środków trwałych są budynki mieszkalne.
Zmiany środków trwałych wynikają
- zwiększenia wartości środków trwałych w grupie grunty wynikały z dokonanej aktua|izacji
wartości gruntów w związkuzprzeniesieniem na własność.
- zmniejszenia wynikajązprzeniesienia praw spółdzie|czychw prawo odrębnej własności. W
2018 roku dokonano 20 wyodrębnień.

Środki trwałe amortyzowane sąmetodąliniową. Przewidywany czas ekonomicznej
uŻyleczności środków trwałych jest ustalany przęzZarząd, czas ten pokrywa się ze stawkami
podatkowymi.
odpisy arrtortyzacyjne zapewniaj ą prawidłową wycenę środków trwałych.

A III. Należności długoterminowe
NalężnoŚci długoterminowe obej muj ą

2018
2 999 615,s5

46 425,89
r 628 257.79

189 381.80
4 863 681,03
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A IV. Inwestycje dłagoterminowe
Inwestycj e długoterminowe nie występuj ą.

A V. Dł ug oterminow e rozliczenia mię dzy o kres ow e
Długoterminowe r oz|iczenia międzyokresowe obej muj ą

o kredyt na termomodernizację
o długoterminowe rezerwy na nagrody

jubileuszowe
o pozostałe roz|iczenia

Razem

1 732 367 ̂ 76
I 133 r06.r9

rl7 927,73
2983 401.68

L|/ąrtość wę I<siqs

3815 592.84
1  179  581"16
2 636 011.68
3 318 477.23
3 318 477,23

14,48 yo,

|0 ,31oń .

B II. Należności krótkoterminowe - pozostołe (1b' 2b, 2c' 2d)
Pozostałe należności krótkoterminowe obejmują (w zł):

31.12.2017, w tym:
- inne rozrachunki z członkami, najemcami, właścicielami i usługobiorcami
- z Ęfufu podatków

31.12.2018, w tym:
- inne rozrachunki z człontami, najemcami, właścicielami i ustugobiorcami
- z Ęrtufu podatków

Nalezrości z tyt. podatków:
3 I 19,35

3 15,00
24 441,67

III. Prezentacja aktywów obrotowych

B I. Zapasy
Zapasy nie występują.

B II. Należności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług (1a, 2a)
Nalezności krótkoterminowe z tfilsłls dostaw obej muj ą (w zł):

31,12.2017, w tym:
- nalezności do 12 miesięcy
- należności powyżej 12 miesięcy
31.12.2018, w tym:
- rozrachunkido l2 miesięcy
- na|eżności powyżej l2 miesięcy

- dla lokali mieszkalnych
- dla lokali uż1.tkowych

- nadpłata optaty za wywóz nieczystoŚci
- nadpłata podatku od nieruchomości
- VAT do odliczenia

SM wyodrębnia nalezności krótkoterminowe z tytułu dostaw w okresie spłaty pow. 12
miesięcy. Według stanu na dzien3I.03'f0I9 r. należności czynszowe zostaŁy w 70%o
uregulowane. Dokonano odpisu ztyiilu utraty wartości w kwocię 277 52|'87. SM dokonuje
windykacji należności. Wskaznik zaległości czynszorychzabieźzący okres wynosi:

|Tąrtość ws ksias
112 503,87
75 289,09
3',7 214,78
9t 252.25
63 376,23
27 876,02
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B III. Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycj e krótkoterminowe obej muj ą wyłącznie środki pieniężne(w zł) :

31.12.2017 r. w tym
- środki pienięzne w kasie
- złotówkowe rachunki bankowe
31.12.2018 r. w tym
- środki pienięine w kasie
- złotówkowe rachunki bankowe
- inne środki pienięme

niedobór z eksploatacji i utrzymania
nieruchomości
uj emny fundusz remontowy
pozo stałe r oz|iczenia międzyokresowe
jak: ubezpieczenia, telefony itp.

8 984 117.61
8 251,60

8 97s 866.01
9 292 609.03

9 200.96
9 281 957,t9

I 450.88

1 621 578,79

164 368,23
314 511,41

f r00 458.43

Srodki pienięŹne na rachunkach bankowych są lokowane na rachunkach lokacyjnych w PKo
olWałbrzych - Korzyści. Na dzień3l'I2.f0|8 r.ł'ącznawartość lokat wynosi 7 5l0 516,21 zł.

B I V. Kr ótkoterminow e rozliczenia mię dzy o kresow e
Krótkoterminowe roz|iczenia międzyokresowe obej muj 6

o

a

Razem

IV. Prezentacja fundusry własnych w bilansie i w dodatkorvych
informacjach i objaśnieniach

Badanąjednostkę nie obowiąpuje sporządzenie zestawienia zmian funduszy własnych. Dane
wynikające ze sprawozdania zgodne sąz danymi bilansowymi

1. Fundusz podstawowy na koniee

l. Fundusz udziałorły
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych
3. Fundusz wkładów budowlanvch

okresu obeimuie (w zł
Konto 3I . I2 .2017 31.I2.20 t 8
801 617 748,56 s9s 216,50
804 2 019 090,00 I  8s l  693.14
805 32 502 034,20 3l 4s8 069,71

RAZEM 35 138 872.76 33 904 979"35

4. Fundusz Zapasowy obejmuje fundusz zasobowy w kwocie 12 088 476,27 zł.
Zmiany w funduszu ujęto w sprawozdaniu.

5. Fundusz z aktua|izacji wyceny w kwocie I79 561,91 wynika zprzeszacowania środków
trwĄch. Saldo Bo: BZ'
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V. Prezentacja zobowiązafii rezerw na zobowiązania

B I. Rezerwy na zobowiązania - obejmĄą

Wyszczególnienie

Zobowiązania
krótkoterminowę
Zobowiązania
długoterminowe
Razem

B III. Zobowiązania krótkoterminowe _ z tytułu dostaw (1a' 2d)
Zobowiązarlia krótkoterminowe zt7Ąl;/ltl dostaw obejmują (w zł):

B II. Zobowiązania długoterminowe
Zob ow iązani a dfu gote rminowę o bej muj ą
- inne zobowiązania finansowe
- kredyĘ na termomodernizację
Razem

- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy
- krajowe do 12 miesięcy
Razem

Zobowtryartia z tytułu dostaw obejmują:

- nadpłaty czynszuk' 204-1
- nadpłaĘ czytszu k. 204.2
- zobowiązania handlowe wobec dostawców
- tochem
Razem

Zobowiązania do spłaty powyżej 12 miesięcy nie
dostawców regulowane są w terminie.

76 501,95
I s4274s
16192

l 839 864"84
35 744.83

2 035 034.54
tt7 9f't,73

3 792 716.48

występuj ą. Zobowiązartia handlowe wobec

B III. Zobowiązania krótkoterminowe _ pozostałe (1b, 2a-c, 2e-i, 3)
Pozostałe zobowiryania krótkoterminowe obej muj ą (w z

31.12.2017 31.12.2018
259 276,55 3r2 666,81

t68.76 4 t93.02
728 8t8.29 586 460.47

3 202 010,14 3 399 939.39
4190 273.74 4 303 259.75

innych świadczeń na koniec badaneso

4.00
37 805.00
53 613,97
99 901.59
91 933.31

419,00
28 990,00

312 666.87

- zt>tllłu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych Świadczęń
- zĘt.l/u wynagrodzeń
- inne
- fundusze specjalne
Razem

Zobowiązartiazt1Ąliupodatków,opłat,ubezpieczeńi
okresu obejmują (w zŁ):

- podatek od nieruchomości
- podatek dochodowy
. na|eŻny podatek VAT
-ZUS
- opłata za wywóz nieczystości
- składka PFRoN
- podatek doch. od osób fizycmych
Razem

Rezerwa ną
nasrodv iubileuszowe

Rezerwa na
odorąwv emervtalne

Rezerwy na
odoraw,v rentowe

Rezerwa ogółem

24 8f1,69 138 073,00 865,22 163 759,9',]'

743 825,00 384 383,62 4 897,57 I l 33  10ó ' l9

768 646.69 522 456,62 5 76f,79 r 296 866.10

31.12.2017 3 t.12.2018

3 629 272,16 3 792716,48
3 629 272.16 3 792 716.48
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Do czasu zakonczenia badania zobowiązania podatkowe uregulowano.
Fundusze specjalne na koniec badanego okresu obejmują (w zł)

- ZFSS
- fundusz remontowy
Razem

Zmiarly stanu ZFŚS v,,ynikająz(w zł):

BO
- odpis w koszfy
- oprocentowanie środków pienięmych
- odsetki odpoĘczek
- wypoczynek pracowników
- świadczenia dla dzieci
- inne

BZ

Fundusz remontowy ewidencjonowany
saldo funduszu w kwocie 164 368,23
międzyokreSowych.
Dodatnie saldo wynosi3 377 800;39 zł

B IV. Rozliczenia międąyokresowe

A I. przychody netto Zę sprzedaĘ produktów

A |||. koszt wytw. prod. na własne potrzeby jedn.
A. Razem przychody
B l. amortyzacja
B ||. Zuzycie materiałów ienergii
B ||| '  Usługiobce
B |V. Podatki iopłaty
B V. Wynagrodzenia
B V|. Ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia
B V||. Pozostałe koszty rodzajowe
B. Razem koszty
C. Zysklstrata ze sprzedaŻy

jest na poszczególnych
zł v,rykazarto po stronie

nieruchomościach. Ujemne
aktyr'vów na roz|iczeniach

22139,00
3 377 800.39
3 399 939,39

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują (w zł):

Tytuł
- nadwyżka przychodów nad kosztami
Razem

31.  r  2.2017 3r.12.2018
179 823,51 107 793,2',7
r79 823,sl r07 793.27

okres ubiesłv Olcres badanv Dvnamika. oń

25 367 816,94 25740 766.68 101.4

25 367 816,94 2s 740 766.68 r01,4
60 313,48 64 58r,r4 r07.1

rr 992284,2412 T85 621"77 101 ,6
3 024 524,72 3 247 420.75 r07,3
2 076 286.82 2 054 791.71 98.9
2 205 327,32 2 376 739.66 r07,7

746 754,f7 59f 489,61 79.3
4 870 615,23 4 988 716,96 r02.4

24 976 106.08 2s 5t0 369.60 I02.T
391 710.86 230 397,08 58,8

vI. Prezentacja pozycji kształtujących wynik podstawowej działalności
operacyjnej

A. Prąychody netto ze sprzedoży i zrównane z nimi _ B. Koszty działalności
operacyjnej - C. Zysk (strata) ze sprTeflsiy
W rachunku zysków i strat wykazano (w zł):

21 001.02
43 964.64

543,34
700,00

l5 500,00
4 020.00

24 550,00
22 139.00

SM GORNIK - BADANIE ZA ROK 2OI8



ZBRFISKAR SP. Z o'o' WRoCŁAW KIBR 682

Dynamika kosŹów j est równa dynamice sprzeduiry .
Przychody netto ze sprzeduiy produktów (w badanym okresie) obejmują (w zł):

- k. 70l przychody na nieruchomości
- k. 702 ciepło i podzielniki
- k. 703 gospodarowanie odpadami
- k. 704 woda i kanalizacia
- k. 705 przychody
. k, 7 06 przychody z poŻytków
- k. 710 odpis na fundusz remontowy
- k. 7l I przychody
- k' 7 |2 ciepło i podzielnik
- k. 7 13 gospodarowanie odpadami
- k.714 woda i  kanal izacia
- k. 715 przychody
- k.716 pożytki
- k.720 odpis na f. remontowy
-k' 721 dział. społ. wychowawcza

Koszty zuiy cia materiałów i

- zuĄcie materiałów
- nlĄcie energii

Koszty usług obcych (w

- usługi materialne

- podatek od nieruchomości
- gospodarowanie odpadami
- pozostate opłaty i podatki

. składki ZUS, FP, FGSP
- Świadczenia dla pracownlków

Pozostałe koszty rodzajowe (w

- odpis na fundusz remontowy
- koszĘ podróĘ
- usługi niematerialne

7ozostałe 
koszĘ niematerialne

energii (w badanym okresie) obejmują (w zł):

4 ss4 167.31
7 r22 666.29
| 154 74f,22
4 f64 241.92

ff 908,42
7 f95.32

4 479 534.89
3 293 607.09

4rs 761.50
10s  132.15
r33 31 1 .41

4 3r5"17
108 971,99

3 f66,f0
70 844.80

25 740 766.68

tI5 f93,74
r2 070 334.03
12 185 6f7.77

badanym okresie) obejmują(w zł):

Koszty usług wynikająz faktur zakupu.

Koszty podatków i opłat (w badanym okresie) obejmują (w zł):

3 f47 420,',15

640 486.00
1 26f 04r.85

r5f  263,86
2 054 791.71

433 460.89
r59 0f8,72
592 489.61

badanym okresie) obejmują(w zł):

4 479 s34.89
16 709.36

224 653.68
f67 8f1.03

4 988 718.96

Koszty wynagrodzeń (w badanym okresie) wynoszą (w zł): 2 376 739,66
wynikają z list płac.

Kosfy ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (w badanym okresie) obejmują (w zł):
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VII. Prezentacja pozostaĘch porycji wynikowych i wyniku netto

D. Pozostałe przychody operacyjne _ E. Pozostułe koszty operacyjne - F. Zysk
(strata) z działalności operucyjnej
W rachunku zysków i strat wykazano (w zł):

Zysk z Ętutu rozchodu niefinansowych akĘwów trwaĘch
Inne przychody operacyjne
Razem pozostale przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
Razem pozostale koszty operacyjne
Zy sk z dziala|ności operacyj nej

Inne przychody operacyjne (w badanym okresie) obejmują (w zł):

Okres ubiesfu okres bądąm,
40 330,76 108  718 ,30

2',70 561,75 239 446.95
310 892,51 348 165.25
1',75 076,39 266 496.96
175 076.39 266 496.96
527 526.98 325 07735

lnne kosŹy operacyjne (w badanym okresie) obejmują(w zł):

. opłaty sądowe

. odpisy aktualizacyjne należności
- pozostałe

Razęm

G, Prąychody linansowe _ Koszty Jinansowe _ Zysk (strata) z działalności
gospodarcZej
W rachunku zysków i strat wykazano (w zł):

. zwTot opłat sądowych
- przedawnione udziaty
- przedawnione zobowiązania
- pozostałe

Odsetki
Razem przychody finansowe
Razem koszty finansowe
Zysk brutto z działalnoŚci gospodarczej

- odsetki od należności
- odsetki bankowe
Razem:

t2194.63
r7 888,97
2',7 020.49

182 342,86
239 446,9s

44 392.6',r
r99 339.44
22 764,85

266 496,96

Okres ubiesh Okres badanv
409 379.44 325 077,35
409 379.44 32507735

0,00 0.00
936906,4f 637 L42.72

Przychody ztytilu odsetek (w badanym okresie) obejmująodsetki z tytułu:
230 829,91
94247,44

325 077,35
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K. Zysk (strata) brutto - J. Podatek dochodowy _ K. Wynik uąlskany na GZM
L. Zysk (strata) netto

W rachunku zysków i strat wykazano (w zł):
Okres badanv

637 142,72
338 886,00
-f 300.52

I r76 r07.f5
t 472 063.45

Zysk brutto
Podatęk dochodowy
Nadwyzka przychodów netto z roku biezącego
Nadwyzka kosztów netto Z roku biezącego
Zysk netto

Podstawa opodatkowania okresu badanego i naliczenie podatku dochodowego od osób
prawnych przedstawiono szczegółowo w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do
sprawozdania fi nansowe go, nie była przedmiotem szczegółowe go badania.

vul. Prezentacja danych w pozostaĘch sprawozdaniach finansowych

1. Informacjo dodatkowa: Wprowodzenie do sprowozdania ftnansowego
Dodatkow e informacje i obj aśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SM sporządziła w sposób
poprawny i kompletny.

Dodatkowe informacje i objaśnienia zęstawiono w sposób poprawny i kompletny.

2. Rac h un e k p rzepływ ów p ie n iężnyc h.
Rachunek przepływów pieniężnych badana jednostka sporządziław sposób poprawny.

3. Zestawienie zmian kapitołów własnych.
Zestawienie zmian kapitałów własnych SM sporządz1ław sposób poprawny.

4. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym.
Zaruąd sporządził. pisemne sprawozdanię z działa|ności spółki, którego informacje finansowe
sązgodne z danymi opiniowanego bilansu i rachunku zysków i strat. Sprawozdanie to
zawiera informacje wynikające z art. 49 ustawy o rachunkowości.

5. Pozostałe sprawozdania
Nie badano innych sprawozdań poza zaprezentowanymi wcześniej .

lX. Zdarzenia po dacie zakończenia roku obrotowego

Istotne operacje gospodarcze, udokumentowanę po zakończeniu roku obrotowego' a
dotyczące badanego bkręsu zostaĘ ujęte w księgach badanego roku obrotowego.
Inne istotnę zdarzenia zaistniałe po zakończęniu roku obrotowęgo nie występują.

SM GORNIK - BADANIE ZA ROK 2018



ZBR FISKAR SP. Z o.o. wRoCŁAw KIBR 682

D. PODSUMoWANIE BADANIA I USTALENIA KoŃcowE
1. Nie stwierdzono ptrypadków naruszenia prawa mających istotny wpĘw na
sprawozdanie finansowe.
2. ocenę sprawozdania zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument.
3. Niniejsry raport zawiera 17 stron kolejno numerowanych, parafowanych
przez biegłego.

ZofiaKardysz
kluczowy biegty rewident nr ewid. 7314
przeprowadzający badanie w imieniu
Zespołu Biegłych Rewidentów Fiskar Sp. z o. o. l\ . \ -/.
z siedzibąwe Wroctawiu
wpisanej na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych
pod nr 682

Wrocław 29.04.20|9 t.
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