
OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

I. Dla Czlonków, Rady Nadzorczej i Zarzadu Spóldzielni Mieszkaniowej
"Cichy kacik", ul. Stefana Czarnieckiego 1,53-650 Wroclaw.

II. Przeprowadzilismy badanie zalaczonego sprawozdania finansowego: Spóldzielni
Mieszkaniowej "Cichy kacik", na które sklada sie:

l) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporzadzony na dzien 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sume 221 491 904,45 zl.
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

wykazujacy wynik zysk netto 5 157 784,53 zl.
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym za rok obrotowy od 01.01.2012

r. do 31.12.2012 r. wykazujace zmniejszenie kapitalu wlasnego na kwote
5 655 728,96 zl.

5) rachunek przeplywów pienieznych za rok obrotowy od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r. wykazujacy zwiekszenia srodków pienieznych w wysokosci

2998630,21 zl.

6) dodatkowe informacje i objasnienia.

Za sporzadzenie zgodnego z obowiazujacymi przepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z dzialalnosci odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Kierownik
jednostki oraz czlonkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorujacego jednostki
sa zobowiazani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z dzialalnosci spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2013, poz. 330), zwanej dalej "ustawa o rachunkowosci".
Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z wymagajacymi
zastosowania zasadami (polityka) rachunkowosci tego sprawozdania finansowego
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje
majatkowa i finansowa, jak tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowosci ksiag
rachunkowych stanowiacychpodstawe jego sporzadzenia.

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien:
l) rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajowa Rade

Bieglych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki sposób,
aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególnosci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez
jednostke zasad (polityki) rachunkowosci i znaczacych szacunków, sprawdzenie -
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w przewazajacej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksiegowych, z których
wynikaja liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciowa ocene
sprawozdania finansowego.
Uwazamy, ze badanie dostarczylo wystarczajacej podstawy do wyrazenia opinii.

IV. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie fmansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majatkowej

i finansowej jednostki na dzien 31.12.2012 r., jak tez jej wyniku fmansowego za rok
obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,

b) zostalo sporzadzone zgodnie z wymagajacymi zastosowania zasadami (polityka)
rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych,

c) jest zgodne z wplywajacymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy/statutu jednostki.

V. Sprawozdanie z dzialalnosci jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.2 ustawy
o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje, pochodza ze zbadanego sprawozdania
finansowego, sa z nim zgodne.
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