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Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzie|ni Mieszkaniowej ,,WielkopoIanka''

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Przeprowadzi|iśmy badanie załqczonego sprawozdania finansowego Spółdzie|ni

Mieszkaniowej

',Wie|kopolanka''

z siedzibą 60.307 Poznań, u|. Grunwa|dzka 104

na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bi|ans sporządzony na dzień
31.12.2016 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.20,16 r. do 3,1 .12'2016 r. oraz

dodatkowe informacje

i

objaśnienia.

odpowiedzialnośc Zarzqdu i osob sprawujqcych nadzor za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wie|kopo|anka,' jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego
rzete|ną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z2016 r,
poz, 1047, ze zm.\, u|taną dalej ,,ustawą o rachunkowości'', wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd jest również odpowiedzia|ny
za kontro|ę wewnętrzną' którą uznaje za niezbędnq d|a sporzqdzenia sprawozdania finansowego
niezawierajqcego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem Iub błędem.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzie|ni
Mieszkaniowej ''Wie|kopo|anka'' sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
odpowiedzial noścbiegłego rewidenta
JesteŚmy odpowiedzia|ni za wyraŻenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania.
Badanie przeprowadzi|iśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości
oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej W brzmieniu Międzynarodowych
Standardów Badania przyjętymi uchwałq nr 278315212015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 10 |utego 2015 r. ze zm' Standardy te wymagajq przestrzegania wymogów etycznych oraz
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskaÓ wystarczającą pewnośó,
że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
Badanie po|egało na przeprowadzeniu procedur słuzących uzyskaniu dowodów badania kwot
i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania za|eŻy od osądu biegłego rewidenta,
w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego
oszustwem |ub błędern. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie
kontro|i wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzete|nej prezentacji przez Spółdzie|nię
Mieszkaniowq ,,Wie|kopo|anka'' sprawozdania finansowego, W ce|u zaprojektowania odpowiednich
w danych oko|icznościach procedur badania, nie zaśwyrażenia opinii na temat skuteczności kontro|i
wewnętrznej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wie|kopo|anka''. Badanie obejmuje takŻe ocenę
odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjona|ności usta|onych przez Zarzqd

Spółdzie|ni Mieszkaniowej ,,Wie|kopo|anka'' wańościszacunkowych, jak rÓwnież ocenę ogó|nej
prezentacji sprawozdan ia finansowego.
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przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzie|ni Mieszkaniowej
,,Wielkopo|anka'' na dzień 31 '12'2016, oraz jĄ wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do
31J22016 r', zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości iprzyjętymi
zasadam i (poIityką) rachunkowości,
_ zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne
co do formy i treściz obowiązującymi Spółdzie|nię Mieszkaniową ,'Wie|kopo|anka'' przepisami prawa
i postanowieniam i statutu SpółdzieIn i M ieszkaniowej,,Wie|kopo|an ka'.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia zbadania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działa|ności.

Za sporzqdzenie sprawozdania z działa|ności zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzia|ny Zarzqd Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Wie|kopolanka''. Ponadto Zarzqd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzie|ni Mieszkaniowej
,,Wie|kopo|anka'' są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działaInościspełniało

wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym obowiqzkiem było, W związku

z

przeprowadzonym badaniem sprawozdania
finansowego, zapoznanie się z treściqsprawozdania z działa|nościi wskazanie czy informacje w nim
zawarte uwzględniają postanowienia ań. 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne
z informacjami zawańymi w zatączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było takze
złoŻenie oświadczenia, czy w świet|enaszej wiedzy o Spółdzie|ni Mieszkaniowej ,,Wie|kopo|anka'' i jej
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdzi|iśmy w sprawozdaniu
z działalnościistotne znieksztatcenia.

Naszym zdaniem informacje zawarte W sprawozdaniu

z

działaInościuwzg|ędniajq

postanowienia ań. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym
sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świet|e wiedzy o Spółdzie|ni Mieszkaniowej ,,Wie|kopo|anka,'
i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdzi|iśmy istotnych
zniekształceń w sprawozdaniu z dziata|ności.
lnformacje o wypełnieniu innych obowiqzkow wynikajqcych z przepisow prawa
Spółdzie|nia wypełniła inne obowiązki wynikajqce z przepisów prawa'
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