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Raport uzupełniający opinię zbadania sprawozdania finansorł'ego za okres od 01.01.20l0 r. do3l.12.2010 r.
Zyrardowskiej Społdzielni Mieszkaniowej z siedzibq w Zyrardowie ul. Śrocłkowa 35.

I. CZĘŚC oGoLNA

l,Nazwa i adres badanej jednostki
Z l'rardowska Sp ółdzielnia Mieszkaniowa (zw ana dalej Sp ółd zielntą, ŻSM, Jedno stką)
Adres siedziby: 96 _ 300 Żytardow ul' Środkowa 35

2.Forma prawna
Spółdzielnia.

3.Podstawa działalności i rejestracja spółdzielni.

Z1'rardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żyrardowie powst ała w oparciu o Statut
Spółdzielni i prowadzi działalnoŚó spółdzie\czą od' 15 kwietnia 1958 roku. Sądem
re'jestrowym dla Spółdzielni jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
\\-}'dział Gospodarczy I(rajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000184195. Pierwszy
ripis 05.01 .2004 r.
ostatni odpis z KRS Spółdzięlniaposiada z dnia O8.02.20II r', ze zmianamidokonanymi
rr dniu 07.09.?.010 r, Jęclnolity tekst Statutu Spółclzielni prz1'jęto Uchrvałą Nr ll}nOl
Zebrania Przedstawicieli Żsu z dnia 24.11.2007 r. Statut zostaŁ zaĘestrowany
i ripisany do KRS.
ostatnia zmiana Statutu została dokonana na podstawie Uchwały nr 3l2O10 roku
\\-alnego zgromadzenia odbytego w dniach 01,03,05 marca 2O1O r.-Zmiany do Statutu
zostałr' rvpisane do KRS.

ZS\1 poprzednio była zatejestrowana w Rejestrze Spółdzielni _ ARS 65 w Sądzie
Rej onorłym w Skierniewicach.

_{.Fundusz Spółdzielni.

Kapitałr' rvłasne - fundusze Spółdzielni wynoszą 12I.286'110,75 zł i zostaŁy szerzej
onórr'ione rv części szczegółowej rapoftu, w punkcie B. 3.

5. \\'ładze Spółdzielni.

organami Spółdzielni są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zatząd,
- Rady Osiedli.

\\_badanym okresie w skład Zarządu Spółdzielni wchodzili:

- \Iarian Heruyk Rusinowski _ Prezes Zaruądu,pełniący funkcję od'29.O3.1990 r.
- Adam Antoni Szymonik - Zastępca Prezesa ds. technic znych, od 09. i 1 .1990 r.- Hanna Władysława Jędrzejewska _ Zastępca Prezesa do Spraw ekonomicznych

od 26.02.1993 r.

Skład Rady Nadzorczej na dzięń3I.12.2010 roku wynosił 15 osób i został wpisany do
KRS. w 2010 roku nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej _ zmniejszono hózbę ósób'-\+
z 18 do 15 osób. '.,''';'iŁ
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",ln ]0l0 roku obowiązki Głównego
r'_ładr-sława Jędrzejewska. Nie było
S: iłdzielni w badanym okresie i do dnia

6' P rzedmiot działalności

Księgowego Spółdzielni pełniła Pani Hanna
Zmian na stanowisku Głównego Księgowego
wydania opinii.

Z3odnie z tteścią Działu 3 odpisu z Rejestru Spółdzielni, przedmi otem działalnościS:ołdzielni jest:

- .' 
1. - obsługa nieruchomości na własny rachunek,

- 
-:', 

i 1, Z _ Zagospodarowanie i sptzed,aŻ nieruchomości na własny rachunęk,

-,, 1 
1:, Z _ Kupno i sptzeduŻnieruchomości na własny rachunek,

- 
_'.,. 

:o. Z _Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 

-:', 
3r_, _Zarządzanie nieruchomościami nazlecenie,

- !:. _ Działalnośó związanazkultutą,rekreacją i sportem,_ _:l']' - Budowanie lub nabywanie budynków i*uru infrastrukturą z nią związaną_ ']:oczeniem zewnętrznym w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych
_ _ ialorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkahń,- - 'l' 1' - Budowanie lub nabywanie óudynków w celu ustanowien ia na rzecz członków
; J:eonej r'"łasności z.najdujących się w iych budynkach lokali mieszhńycn lub lokatiI i:nvm przeznaCZeniU,
- 

-] 
3:, - Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własnośó Spółdzielni,_ -t'i' 3f , - Zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej;zł'-'Ńórr- na podstawie umowy zawartej z własóióielemiwspół-łus" i"i"t.- tej::ei':chomości,

- !:. - Prorr'adzenie działalności społecznej oświatowej i kulturalnej'
- ó]' :0. F. - Prowadzenie kablowigo systemu multimódialnego,
_ - ''' 1' - Budowanie lub nabywanie budyŃów w celu sprzed,łŻy tych budynków lub_:''aujacrch się w tych budyŃach lokali mieszkalnych lub' loka1i o innym::zeziaczeniu.

-. Zatrudnienie

l''" :'_lku obrotowym 2009 przeciętne zatrudnieni e roczne wynosiło 69 ętatów, a roku. !:oio\\a'm 2010 _ 66,5 etatów.

8. S tatl'stvczny numer identyfikacyjny
Regon 00A492457
Zg"cnie z zaświadczeniem Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 09.01.2009 r.

9, \umer Identyfikacji podatkowej

\IP 838-000-03_40
\adan1- przęzIJrząd' Starbowy w Żyrardowie decyzj ą z dnia 27.05.1993 t, w sprawienadania numeru identyfi kacyjne go.

10. Konta bankowe

Spółdzielnia posiada rachunki rozliczeniowe
t'' nastgPujących bankach: rachunek kredytowy w

i rachunki lokat
Banku PKO BP
w Kredyt Banku

terminowych !,
S.A. I Oddzial

d ^ 
i',;1,i' Zvrardowie, rachunki obrotowe i krędvtowe S.A. oddziąli,:'! ],

,i,.r.i \
t.r \ l-r.;-:L_-)lŁyY.AI]?YJ.' 

_Kryltyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komand1.towa
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Raport uzupełniający opinię zbadania sprawozdania finansou'ego za okres od 01.01'2010 r. do 3 1.12.2010 r.
Żyrardowskiej SpółdzieIni hfieszkaniowej z siedzibq w Żyrardowie ul. Środkowa 35.

u' Skierniewicach, rachunek obrotowy w ING Banku Śląskim w Zyratdowie . rachunki
1okat terminowych w BaŃu Millennium S.A.

1 l.Badane sprawozdanie

Rokiem obrotowym badanej Spółdzielni jest rok kalendarzowy.
Badaniem objęto sprawozdanie finansowe Spółdzielni, na które składa się:

./ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
'/ bilans spotządzony na dzien 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę 140.736.635,29 zł,
'/ rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 3i

v1,kazujący Zysknetto 1 .08I.488,62 zł,
'/ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Za okres

grtrdnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału

grudnia 2010 roku

od 01 stycznia do 31
własnego o kwotę

4'923'935.05 z,Ł,

'/ rachunek przepływów pienięznych wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięznych za okres od 01 .01 .2010 r. do 3 I.12.2010 r. o kwotę 1.7II '42I,52 zł,./ dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz
S p r alł'o z d an te Zar ządu z dziaŁalnoś c i S p ó łdzi e lni.

\\- toku badania sprawozdania finansowego zarok 2010 objęto przeglądem:
eliidencję syntetyczną i analityczną, rejestry VAT, dokumenty baŃowe, deklaracje
podatkolł'e' faktury, rachunki i wybrane dokumenty źrodłowe'

12.Informacja o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok nhrotowy

Sprarvozdanie finansowe zapoprzedni rok obrotowy tj. za okres od 01 stycznia do 31
grudnia 2009 roku zostało przeprowadzone przez podmiot uprawliony do badania
s:rarr'ozdań finansowych numer ewidencyjny KIBR 3436 ,,AUXILIUM AUDYT
Kr1'str'na Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandy'towa",3I-564 Kraków al. Pokoju 84.
o sprarł'ozdaniu finansowym podmiot wydał opinię bez zastrzężeń. Badanie w imieniu
podmiotu przeprowadził biegły rewident Krystyna Krzysztofik-Pogoda numel
euidencyjny 10218.

Sprarr'ozdanie finansowe za 2009 rok zostało zatwietdzone uchwałą Nr 2/2010 Walnego
Zsromadzenia odbytego w dniach 7,8,10 czerwaa 2010 roku.

\\_aine Zgtomadzenie dokonało podziału zysku netto w kwocie 760.233,80 złna:
- zasilenie centralnego funduszu remontowego w wysokości 714.787,99 zł,
- zasilenie działalności spółdzielczych domów kultury w wysokości 45.445,81 zŁ.

Zatwterdzone sprawozdanie finansowe Za rok 2009 zostało z}'ożonę w:
- Trzectm MazowieckimUrzędzie Skarbowym w Radomiu w dniu 22.06.2010 r.
- Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
rr dniu 24.06.2010 r. oraz ogłoszone w Monitorze Spółdzielczym B Nr 95 z dnia 1,
15 12.2010r. \:'tj

rl u,gi"l 
i:
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Bilans zamknięcia na dzień 3I.l2'2OO9 r. po zatwierdzeniu ptzez WZ został poprawnie
''rprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku badanego.

1 3. Podmiot przeprow adzający badanie

Do .zbadania sprawozdania finansowego Spółdzie\ni za 2010 rok została powołana
Spółka Komandytowa,,AUXILIUM-AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Falon,,
z Krakowa na mocy uchwały Rady Nadz orczej ZSM numet 69/2010 z29.tO,2010 r.

I_molr'a nt I37/2OI1 o badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok
Ze'lSt&ło podpisana przęz Prezesa Sp=9]9-'i:ht i Zastępcę Prezósa ds. ekonomicznych
Spółdzielni orazPrczesa Zarządu łuxuuu AUDYT w dniu 16. i 1 .2010 roku.

]I imieniu podmiotu badanie przeprowadzlłaKrystynalkzysztofik - Pogoda wpisana na
1lste bie-ełych rewidentów pod numerem 10218,

Zarórr'no podmiot uprawniony jak i bięgły rewidęnt stwierrlzają, ze pozost ają niezgleŻnic; badanej Spółdzielni w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy o uiegłyctr rewióęntach i ich
szmorządzie z dnia7 maja2009 roku (Dz.U. z2O09 r. * j7 por.ćils!
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 15.02.2011 r. do 31 marca 2OI1 r.z przer\yami) w siedzibie Jednostki.

1 -{.Dostępność danych i oświadczenie jednostki.

Badana Spółdzielnia udostępniła 
-Żąd,ane 

pTzez biegłego rewidenta dokumenty,
:-:rcnnacje i rłfiaśnienia niezbędne do wydańia opinii i spotządzenia raportu. Zarząd'S;'iłdzielni złoŻył oświadczenie o kompletności ujęóia danych w księgach rachunkowych
- scra$ozdaniu finansowym, ujawnieniu w doda*ov\Tch informacjicft i oU;aSnieniach-''' szelkich zobowiązań warunkowych na dzien31. i2.20i 0 roku.
\:e ur'stąpiło ograniczenie zakręsu badania

il' CZĘŚC ANALITYCZNA

_Ąnalża rvskaźnikowa

'Łnaliza rvskaŹnikowa obejmująca okres trzech lat działalności Spółd zielnioparta jest napocstarr'orłych wskaźnikach finansowych.

7 e rr'z-elędu na szęroki zakres zagadnien, jakich wskaŹniki d,otyczą, zostały one
;odzielone na cztery podstawowe zespoły:
- tr'skaznik rentowności,
- tl skaŹnik płynności,
- rr skaźniki obrotowości,
- ii'skaŹniki stabilizacji finansowej.

Podstarvowe dane o stanie i wynikach_ działa\ności gospodarczej Spółd zielni według
s.truktury ich występowania w stosunku do przycnóaow ," ,prr"d'nŻy za ostatnie i .dria lataprzedstawiaponiŻszezestawienie: L -'---J _- "-'*"^^-,' 

\;l,,

, r .,,.htl'-
! r il \li' -i
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Rapoń uzupełniający opinię zbadani'asprawozdania finansorvego za okes od 01.01.2010 r. do 3l'12.2010 r.Zyrardowskiej Społdzielni Mieszkaniowej z siedzibĘ w Zyrardowie u. śr"ańr" ii'

Lp WyszczegóInienie

P:z.'chody ze sprzedaży i
I.i.'łlane znimi
\t:m' działalności
::eracr jnei

Z'. ss tsrrata) ze s
I P _.zostałe przychody i koszty

a :3iac\ lne

?:n chodv i k finansowę

i\',.nik finanso

Ja|' uł'{<a z poWŻszego zestawienia rok 2O1O zamknął się zyskiem netto w kwocie
] '031'488,62 zł i był to wynik wyŻszy o 321.254,82 zł o 42,260ń w porównaniu do roku
:009.

ocena sytuacji majątkowej

S\-ruację majątkową Zyrardo.wskiej Spółdzięlni Mieszkarriowej ebarakteryzują
na_<tepuj ące więlkości pozy cji bilansowych:

:1U_11Ł1-UY AUDYT'' Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komand1torva
3 1 -564 Kraków Al' Pokoju 84
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2010 rok
oń do

przychod
u

43.250.599,47 35.226.903,51 122,79

43.141.733,85 35.083.256,31

r08.865.62 143.647,20

64.863,25

208.510,45

5Ż8.210'08 678.333.3s

1.137.937,62 886.843,80 128,31

L137.937
56.449.00 t26.610,00

L08 1.488,62 760.233.80

2010 2009 Zmiany
(kol. 1- kol.2)

oń zmiana
kol.3/2

I 2 3 4

J'-=.'lści niematerialnę i prawne
121.980.027.84 128.303.163.08 -6.323.135.24 -4.93

2.262,70 4,304,03 -2.041,33 -47,43
3;eczolr'e akywa trwałe 121.079.778,22 127.187.121,27 -6.t07.343,05 -4,80

I

\:_ezlości dfugoterminowe 887.996,92 1.101.737,78 -213.750,96 -19,40
i:rr. e5n'91. dfugoterminowe r 10.000,00 10.000,00

] _Ąkrrł a obrotowe w tym 18.7 56.607,45 16.254.665,57 2.501.941,89 15,39
Zapasi

- \alezności krótkoterminowę

L941.540.75 1.737 .993,52 203.557,23 11,71

4.523.134,37 3.893.144,29 629.990.09 16,19
lnlr e sn'cj e krótkoterminowe r 1 .'7 90 .687 ,57 10.079.266,05 1.711.421,52 16,99

- FJ (JrKOr.ermmowe rozllczent
miedz,r okresowe 501.244,76 544.271,72 -43.026,96 -7,9t

Razem: t40.736.635,29 144.557.828,65 -3.821.193,36. -2,64
Pasl.rva 2 J 4

Fundusze własne 121.286.110,75 t26.210.045,80 -4.923.935,05 -3,90
I-vUo\YIązaI7la l ręzerw Ta

zoborviazania 19.450.524,54 18.347.782.85 -1.102.741,69 -6,01

Zob owiązania dfu goterminowe 9 .277 .651,06 10.331.391,51 L053.740,45 -10'ąq
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I

)i: dzień 3I.12.2010 roku obserwuje się Zmniejszenie aktywów o 3.821.193,36 zł, co
s-:norr1 2.64 % sumy aktywów z20O9 r. Majątek trwały zmniejszyłsię o 6.323 .135,24 zł
: -' s 'anorr'i 4,93 oń sumy majątku trwałego z 2009 r.' natomiasi majątei obrotowy wzrósł
_ ] : ] 1 .941,88 zł tj. o 15,39 o^ w stosuŃu do roku poprzednie go.-Zmniejszenie majątku
::-"'''::ego (rv tym głównie środków trwałych) Spowodowanó zostało przez procesy
:.z;x-'Z1ałceniowe lokali mieszkalnych na prawie spółdzielczym lokator't i-, iut i nu
::.-''''ie społdzielczym własnościowym w odrębńą własnośó lokali miesźkalnych
' ;;7''padających im współudziale w wieczystym uzytkowaniu gruntów. Nastąpił spałek
-*:-:*sz1'ftapitałów) własnych o 4.923.935,05 zŁ tj' o 3,9Yo w stosuŃu jo 2009 r.

. - 
"'''13 z powodu procesów ptzeksztaŁceniowych opiianych wyŻej' Rentownośó majątku

J-'-l ł i ur-nosiła na 31 .12.2009 r. O,52oń, na 3 i. 12'2OIO i. O,77ó/o, a rentowność funjuszy
' '":r ch (RoE) wynosiła odpowiednio 0,60 oń oraz 0,8gyo. Rentowności osiągniętl''' : l-) roku są korzystniejsze w porównaniu do 2009 r. i są najwyŻsze od,trzechlat.

.{naIiza pĘnności

- ;e:le pł1'rrnośoi finansowej opafto na następujących podstawowych wskaźnikach:
' "'';s-iazniku płynności bteŻącej, który policzono jako stosunek sumy aktywów

: ::otort1,clr ogółem do zobowiązań krótkoterminowyóh,
' ''l skazniku wysokiej płynności, który policzono jako stosunek aktywów łatwoz:rrłalnvch (aktywa obrotowe ogółem minus zapasy ) do zobowiązan

*i.ltkoterminowych,
' '"' skazniku pokrycia zobowtęan środkami pienięznymi (wskaźnik wypłacalności),

':czon)' jako stosunek środków pienięznych do zobowiązań1łótkotermino-r,vych'

finansowa Spółdzielni w ostatnichttzechlatach kształtowała się następująco:

WyszczegóInienie 2008 2009 2010
i\-skaznrk p\'nności bieżącej (I stopnia) ))n 2,41 2,78
1'\ ssaanik rq'sokiej płynności (II stopnia) 2,21 2,75 2,49
'']' skazrrtł uypłacalności (III stopnia) 1,56 1,50 1,7 5

\\-spółcz)'nniki płynności w okresi e 2008 -2OI0 utrzymują się na poŻądanympoziomie.
\\-artość poŻądana dla płynności I stopnia (I,8-2,O); IIitopnia 1b'o-i'o;iIII stopnia (ok.
t)'2). \{ajątek obrotowy Spółdzielni przekracza sumę zoiowiązań krótkoterminowych.
Spółdzielnia osiągnęła w latach 2OO8-20l0 korzystne wskaźniki płynnoś ci, powyŻej
poządanych, co oznalza dobrą kondycję finansową.

Analiza obrotowości

oparto ją o następujące wskaźniki:
'irskaŹnik obrotowości nalezności, liczony jako stosunek stanu należności z

dostaw i usług x 365 do sumy przychodów ze sptzedaży,
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_ ::',,. iazania krótkoterminowe

9.083.545,11 6.740.808,26 2342.736,85 34,75

-- -1:rsze spec.jalne 2.856.040,67 1.680.142,60 1.17 5.898,07 69,99
l. - : : :zenia miedzyokresowe 1.089.328,37 r.275.583,08 -186.254,71 14,60

Razem: t40.736.635,29 144.557.828,65 -3.821.t93,36 -2,64
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:_:: j. : ]:oto\\_ości zobowiązan, liczony jako stosunek stanu zobowiązań z tytliu
:',i ' *_.1*g \ 365 do sumy kosŹów sprzedanych towarów i produktów

] :o t o \\ o ści aktywów przedstawiaj ą si ę następuj ąco :

\\'r'szczególnienie 2008 2009 2010
' _: '. ' ::::'.'''"'ości nalęzności w dniach 42 39 36

' !':]-.:_ : ::-.;orr ości zobowiązan w dniach 41 34 38

_- ''* - ]]rr]U nalezności handlowych w roku 2009 zmniejszył się w porównaniu
-'. 'rjjs.]''\ poprzednich, co jest zjawiskiem korzystnym i świadczy o szybszym
:;-_-_-',i:nru opłat czynszowchprzez członków Spółdzielni w 20l0loku wporównaniu
:- .': i'll'i3-l909. W 2009 roku cykl obrotowości zmniejszyŁ się o 7 dni, natomiast
.' -.__ roku zwiększył się o 4 dni (do 2009 r.), co wskazuje napoźniejsze terminy

: . ; __ __ ',i'airia slł oich zobowiązan ptzez Spółdzielnię, w porównaniu do 2009 roku.

\ n a I iza stabilizacji fi nansowej

, :e :re siabilizacji finansowej oparto o wskazniki:

' '::,:ego poziomu zadłużenia liczonego jako stosunek zobowiązan ogółem do
-..l.-'r órr o_eó]em,

!:,-Ęcia majątku trwałego kapitałami własnymi, |iczony jako stosunek kapitałow
.,', ]]_:n.,'ch do majątku trwałego,

' _:",,-ałość struktury finansowania liczonej jako stosunek kapitałów własnych, rezerw
1 2p3t'rrr_iĄZań długoterminowych do sumy pasywów.

ntente

o gólne go poziomu zadŁażenta

pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi

lr,. ałtlśc srruktury finansowania

1l, skazriki stabilizacji finansowej kształtują się w 2010 roku na poziomie bezpiecznym
:]a działalności Spółdzielni'

ll'r niki analizy porównawczej na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat 
'''', skazrriki charakteryzujące sytuację majątkową oraz rlnansową jak również wyniki

:adania sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazuJą, Że Spółdzielnia jest
zcolna do kontynuowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie w dającej się
przelridzieÓ przyszłości tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

III. CZĘŚC sZCZEGoŁowA

_Ą. Prawidlowość i rzetelność ksiąg rachunkowych

1. Spółdzielnia posiada zatwierdzotą przez Zarząd ,,Zakładową Dokumentację
Rachunkowości", obowiązującąod l.01 .2OO2 roku. Przyjęte w polityce ogólrre zasady
prowadzenia ksiąg, zasady ustalania wyniku finansowego' obowiązujące zasady wyceny
aktywów i pasy.wów, system ochrony danych są zgodne z ustawą z dnia 29 vnześnia
1994 roku o rachunkowoŚci. Zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły.
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2. Księgi rachrrnkowe w Spółdzielni prowadzone sąprzy uzyciu techniki komputerowej
\\- oparciu o System Finansowo *Księgowy Firmy ,,SOFTBIURO'' Pracownia
Infornratyczna z siedzibą w Skierrriewicach ul. Matejki 30. System rachunkowości
informatyc Znęj w Spółdzielni obej muj e następuj ąc e mo duły :

- finanse i księgowośó,
_ Środki trwałe,
- magazyny,
- czynsze,
- kasa,
- kadr,v,
- płace,
- S}'Stem członkowski.
\\- ramach systemu rachunkowości informatycznej tworzone są ewidencje syntetyczne
oraz analitycznę dla poszczególnych modułów. W ewidencji pogrupowano odpowiednio
konta w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prarrnl,'ę11,

Stosou'any system przetwarzania danych zapewnia poprawnośó zapisów orazumoŻIiwia
p,trró\\nanie operacji ujętych w księgach z dokumentacjąźródłową.
Fodstarvą prowadzenia ewidencji księgowej jest zakładowy plan kont syntetycznych
i analitvcznych księgi głównej.

3.Udokumentowanie operacji gospodarczych było wystarczające. Przestrzegano zasady
kompletności udokumentowania zapisów w księgach rachunkowych. Dowody księgowe
.i ł}' poddawane kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej. Kwalifikowanie
dorr'odórr' do ujęcia w księgach rachunkowych do właściwych okresów
sprarr'ozdawczych - j est właściwe.
Dokumentacja księgowa podlega zabezpieczaniu przed dostępem osób trzęcich w sposób
zgodn1- Z \\ymaganiami ustawy. okresy archiwizowania są dochowane .

Ksiegi rachunkowe prowadzone są przez pracowników Spółdzielni i przechowywane
,,r iei Siedzibie.

P-'iinka rachunkowości Spółdzielni zawiera opis przyjętych zasad wycęny aktywów
i lasrrr_órł,, które zostały zaprezentowane we wprowadzeniu do sprawozdania
i-]r:a:rsorr,-ego.

Kontrola wewnętrzna i inwen taryzacja

1. lnnentaryzacja

Inrr'entar-vz ację ptzeprowadzono na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Żsly'r z dnia
]9 urześnia 2010 roku.
Inrr'entaryzacją objęto następujące składniki majątkowe wg terminów jak nizej:
a) inrventaryzacja w drodze spisu z natury:
- środki pienięzne w kasie - na dzien3l.12.2010 r.,
- materiały na składzie - dotyczy materiaŁow biurowych odpisanych w koszty 2010 r.,

a nie wykorzystanych w 2010 r.
b) rł' drodze potwierdzenia sald:
- nalezności orazpoŻyczkiwykazane w księgach nadzien3I.I2.20I0 t''
-potwierd'""'"]"'or6.il*ff 

r:T.TilJ',l[:lx'ł'

i

,r ,,i.it'r\'i:łl\),''
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_ _ -

: 1tr łi13 i 3 l _ ::i::ł: :'.,'Y,ffi.iffi.'.:;:,i 
Piękna,

. 31 .12.2010 r. _ osiedle Zeromskiego i Kościuszki
c) n drodze weryfikacj i ta dzien 3LI2.ZOIO r.,- nalezności i zobowiązariawobec pracowników na 3 I.12.2O10 r.- nalezności sporne i wątpliwe,
- nalezności publiczno-prawnych,
- środków trwałych w budowie.

Róznicę inwentaryzacyjne zostały w prawidłowy sposób rozliczone i ujęte w księgach
roku sprawozdawczego.

].Kontrola wewnętrzna

\\- Spółdzielni została zorganizowana kontrola wewnętrzna funkcjonalna, sprawowana
lrzez placowników zatrudnionych na poszczególnych itanowiskacń kierownicz ych oraz
przez Zarząd Spółdzielni. Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone wlaLim zakresie, w jakim wiąze się ono ze sprawozdaniem finansowym. Na podstawie
zbadanych dokumentów za 2010 r., stwierdzono, Że przestrzegana jóst zasad,a kontroli
tbrnralnej, rachunkowej i merytorycznej przezosoby dó tego upowaznione.
Dokonano wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości aźiałinta systemu księgowości.
ocenie podlegały w szczególności:

- prawidłowośó udokumentowania operacji gospodarczych,- prawidłowoŚć prowadzonych zapomocą kómiutera ksiąg rachuŃowych,- zasadność stosowanyeh metod zabezpieczenia dostępu'Jo danych i systemu ich
ptzetw arzartia za pomocą komptltera,

- powiązanie danych wynikającychzksiąg ze sprawozdaniem finansowym'_ ochrona dokumentacji księgowej, lisiąg rachunko!\Ych i sprawozdania
finansowego,

- przęprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji.
\\- qr'niku tych ocen' w połączeniu z ręzultatami badania wiarygodności poszczególnychpo4cji sprawozdania finansowego, stwierdzono' ze system księgowości i diiałaj'ącyrr pou'iązaniu z nim system kontroli wewnętrznej mozńa ogólnie 

-irru" 
za prawidłowy.\ie b1'ło celem badania wytuŻanie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tych

sr stemór'v.

B. CharakterysĘka poszczegóInych pozycji bilansu

I.AKTYWA TRWAŁE

\\-r-kazane w wysokoś ci L21.980.O27,84 zł stanowią 86,7 %;o sumy bilansowej.

Badaniem objęto ewidencję syntetyczną i analityc znąmajątkutrwałego, wycenę majątku
tm'ałego, udokumentowanie zmianw stanie majątku t *uł"go oraz d|aśroóków trwałych
zastosowane stawki amortyzacyjne. Aktywa ttwałę uległy zmniejszeniu w porównaniu
do roku poprzedniego o 6.323.135,24 zł. Spółdzielni"a'w 2OI0 roku kontynuowała
rozpoczęte w latach poprzednich procesy przekształceniowe lokali mieszkalnych naprawie społdzielczym lokatorskim i własńościowym przeksztaŁcając je w odrębną
rr1asnośó. W 2010 roku zostało ptzekształcone w óorębną własnośó'tt"g totatl. Wraz.\,'.z r'r}odrębnieniem w odrębną własność lokali mieszkalnych dokonano *yoa'ęu"'.tltil\l

- 

flł;F:
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Raportuzupełniającyopinię-zbadaniasprawozdaniafinansowegozaokesod0l'0l.2010 
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przypadających im wsgo!9{zia]e w prawie wieczystego użlkowania gruntów' WedługStanu na 31'l2'2010 r. Spółdzielnia pizeks ztałciłań 
"aięu"i 

własnośó 1619lokali.

1.l.Wartości niematerialne i prawne
I'art.3 ust.l pkt.l4,art.28 ust.1 pkt.1 i ust. 8 oral u.t.:: uro*y o rachunkowości)

W roku2010 wystąpiły następując e zmianywartości niematerialnych i prawnych:
óInienie

Stan na 31.12.2009 r.

Zrviększenia

Zmniejszenia

I Stan na dziert 3t.\2.2OIO r.

w 2010 roku nie wystąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych, wartośó
1e|t9 1niejszyła się Ęlko zt1tułu naliczonego umorzenia
Saldo bilansowe p'u*idło*., wynikające z ksiąg rachunkowych.

1 .Z.Rzeczorve akĘrva tnvałe
(art'J ust'l pkt. 15 i 16' art.28 ust.l pkt.l i ust.8 oraz axt.31 i32ustawy o rachunkowości)

Stanowią 86,0%0 sumy bilansowej.

W ciągu roku obrotowego 2010 występujące'zrniany w stanie środków trwałych wgp o s zcze gó lnych grup przedstawi a p oniŻszatab eI a :

i \,
., \i

I2

Wartość początkowa

52.537,79 48.233,7s

2,041,33

52.537,79 50.275,09

GrunĘ
(w tym prawo
wieczystego
użytkowania)

Budynki
i lokale

Urząłlzenia
techniczne i

maszYnY

\\ r szczególnienie Srodki
transport

Pozostałe
środki
trwałe

Razem
JLaU IIa

J1.12.2009 r.
Zrł'iekszenia w

26.785.057,98 175.830.832,90 1.269.032,04 8.900,00 190.350,57 204.084.173,49

281.025,06 88.131,00N]n: 4.t40,66 373.296,72
rrruutrltltzacJa
(.ocieolenia) 281.025,06

281.025,66

88. 13 1,00I Zmnielszenia 4.140,66 92.271,66

a,

,lJ\

(.\

3.464.239,53
\\'tvm: z
przekształcenia
ir'odrębną
rr'łasność

3 .931 .207 ,7 8

340.391,07 3.464.239,53
3.804.620,60

rzedaŻ 1).6 SR'7 1R

Stan na t26.s87.r8
31.I2.2010 r. 26,318.089,73 172.647.678,43 1.357.163,04 8.900,00 | tsł.łot,zs 200.526.262,43

27,266.304,95 54.392.536,2431.12.2009 r 1.190.590,25 8.900,00 140.194,42 76.998.525,76
1.320.243,07 2.703.5s9,68 47.876,30

\ zĘĄułu:
umorzenia

I 1.098,30 4.082.',177.3s
1.320.243,07 2.703.559,68 47.876,30 11.099,30 4.082.777,35

szenla 38?'tD 1a 1.153.520,30
rvyodrębniona
własnośó 278.3t6,91

1 .s37 .263,04
1.1s3.520,30

1.431.83',7 ,21sprzedaż 105.425,83
105.4t5,Sts'
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Stan na
-: l.ll,l010 r.

22.202.805,19 55.942.575,62 L.238.466,55 8.900,00 151.292,72 79.544.040,07

:run na
j 

-r 1 .11.1009 r.
5.518.753,13 121.438.296,66 78.441,79 50.156,15 127.085.647,73

: :tpn na

-:tr.11.1010 r.
4.115.284,55 t16.705.042,81 118.696,49 43.198,51 120.982.222,36

Do eividencji środków trwałych poszczęgólne składniki Zostały wprowadzone

"'..s 
cen nabycia.

E rr i d encj a anality czna śro dków trwałych była prowa dzona prawidłowo.
I- jokumentowanie ptzyjęcia do uzytkowania jak i likwidacja uwag nie nasuwa.
l.' zrtkorvany majątek trwały jest własnością jednostki.
Srodki trwałe o niskiej wartości były odpisywane jednorazowo w cięŻffi kosztów
z chrrilą oddania ich do uzy'tkowania tj. w kwocię nieprzekraczającej 3.500,00 zł. Środki
:ni-ałe o warlości 3.500 zŁ t v'ryższej, były umarzanę według metody liniowej, od
::tesiaca następującego, Po miesiącu przekazania ich do uzytkowania.
Zrr iekszenia środków trwaĘch brutto w 2010 r. na kwotę373.296,72 zł doĘczą:
_ :lodernizacji budyrrków rnieszkalnych potegających na ich ociepleniu w kwocie

18]t.025,06 zŁ,
- z:kupie środków trwałych na kwotę 88.13 1,00 zŁ'
Zmniejszenia środków trwałych brutto w 2010 r. w wysokoŚci 3.931.207178 zł
dofr'czą:
- zmniejszenia z tyĄllŁu przeniesienia w odrębną własnośó budynków na kwotę
: '161.Ż39,53 zŁ,
- zmniejszenia z t7Ąułu przeniesienia w odrębną własnośó prawa wieczystego
'Jz\1kowania gruntów w kwocie 466.968,25 zŁ.
Zrr'iększenia umorzenia w kwocie 4,082,777,35 zl dotyczyły:
- naliczenia umorzenia na gospodarcę zasobami mięszkaniclwymi w kwocie 3.94I'289,22
zł. które odniesiono na fundusze,
- naliczenia umorzenia dotyczącego pozostałych środków trwałych w !VyS. 141'488,13 zł
króre zaliczono w koszty amoftyzacji,
Zmniejszenia umorzenia w wysokości 1.537,263104 zł powstaĘ z tytułu
przeksłałcenia w odrębną własnoŚó'
Suma odpisów amoĄzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych
i prarr-n1'ch oraz suma odpisów umorzenio!\rych za rok 2010 wyniosła 4.084.818,68 zł'
\\'tt'm:

amortyzacja środków trwałych _ I4I.488,I3 zł
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych _2.04I,33 zł
umorzenie zasobów mieszkanio!\Ych otaz prawa wieczystego uzytkowania w kwocie
3.94L289,22 zŁ odnięsione na fundusze.

Koszty amortyzacji w wysokości I43.529,46 zł wykazano w poz. B.I Rachunku zysków
i strat.
\\:r- c en a b il ans owa maj ątku trwałe go wynika z ksiąg rachunkowych.
Saldo bilansowe realne.

Srodki trwałe w budowie
Saldo środków trwałych w budowie na koniec 2010 r. wynosi 97.555,86 złi dotyczy
rozpoczętej budowy mieszkań Centrum przy ul. Mielczarskiego 8 w Żyrardowie. 

\ *

"\łl"i\-1'
t"lfi \

.AUXILIUM AUDYT'' Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytorva
3l -564 Kraków Al. Pokoju 84

n.ti
\i

13



il

ll

lil

R;:pnń l l zupełninjąc1, opinię z bodonio sprarvozdonia finłnsorvcgo za okrcs od 01 .01 .20l 0 l. do 3 l. 12.2010 l..
Zyrardowskiej Społdzielni Mieszkaniowej z siedzibĘ w Żyrardowie ul. środkowa 35.

Z,;.lczki na środlci tnuałe w budołvie
];ie rrl-stępuj4.
1 . 3. Inrr'estycje długoterminowe

lj' xlrocie 10.000,00 zł v,rynikajązksiągrachunkowych i dotyczą opłaconych w
'.'':noŚci nominalnej akcji w Spółce Akcyjnej Geotermia Mazowieckaz siedzibąw
l' lszczonowie.

1.-l.\ależności długoterminowe
= ]! lst.i pkt.I otaz art.35 b oraz35c ustawy o rachunkowości)

-":ztał 
\\r Sumie bilansowej tej pozycji wynosi 0,6yo.

S '"i na1ezności długoterminowych wynosi 887 .986,92 zŁ i dotyczy:
- -,''' rr1'sokości 641 .043,91 skapitalizowanych odsetek od kredyów mieszkaniowych
::zcjściowo wykupionych przez budzet państwa). Spłaty kredytu następują Zgodnie
: _s:alon,vm normatywemprzez bank PKo BP S.A 15 oddziałw Warszawie,
_ '"'. rrr'Sokości 246.943,0I zŁ skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych,
::;iodzących ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredytu udzielił Bank
,J:snodarstwa Krajowego I oddział w Warszawie.
S :] d o rrynika z ksiąg, został.o potwierdzo ne przez BaŃi i j est prawidłowe.

1. 5.Długoterminowe rozliczenia nriędzyokr.esowe

Poz1'cja nie występuje w bilansie.

]' _ĄKTYWA oBRoTowE

_l'\-''kazanY majątek obrotowy nadzień3I.12.2OIO r. stanowi 13,3 yo sumy bilansowej:

l
I
t
T

I
t
t
I
t
I
I
I
T

t
\\' roku 2010 aktywa
Spoivodowane to było

obrotowe zwiększyŁy się
wzrostem zapasów o kwotę

o 2.501.941,88
203.557 ,Ż3 zŁ,

zŁ tj.
stanu na

15.39Yo., t,,. .\.\i,
teznosct.li \l\ n\l! i

t . \t,f i

nl-'ii'

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2009 r. Stan na
31.12.2010 r.

o//o

2010/2009
pL;ĘrodukĘ i produkty w toku 1 .737 .983,52 913.432,48 52,56
Prt'lduktr' gotowę 889.420.71
Tu]\\'&ń 138.687,56
Razem zapasy 1.737.983,52 1.941.540,75 lll,7r
\a-ezności z ty'tułu dostaw i usług 3.'t24.959,36 4.144.082,31 117,25
\a]ezności z ty.tułu podatków, dotacji i
ubezpieczeń soołecznvch 17.827,45 69.736,45 391,17

Pozostałe nalezności 150.35',1,47 309.31s,61 205,72
\alezrrości dochodzone na drodze sądowej

Razem należności krótkoterminowe 3.893,144,28 4.523.134,37 1 16,19
Krótkoterminowe aktywa finansowe 10.079.266,05 lt .790.687 ,57 I16,98
Srodki pienięzne i inne aktywa pienięzne r0.079.266,05 11.790,687,57 116,98
Razem inwestycje krótkoterminowe 10.019.266,05 71.790.697,57 116,98
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 544,271,72 501,244,76 92,09

Razem aktywa obrotowe 16.254.665,57 18.756.607)45 115,39

\

T

I
t
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:r_i:ełniający opinię z badania sprawozdaniafinansowego za okes od 01.01'2010 r. do 31.12'2010 r.Zyrardowskiej Spółclzielni Mieszkaniowej z steizrbi w zyro)iortr- )i" śr-riłoro ss.

' l_-;;' -]Ć b:9'990'09 zł i #odków pienięznych o 1.711.421,52 zł iprzy spadk u roz1iczeń: :x:J, : {re-cou),ch o kwotę ąs 'ozs,g6 zŁ.

I l.Z.apas1'
:.:-. I *=- - :r:, I9.art.2g ust.l pkt.6,art. 34 orazart.35 c)

_i, 
1__-i _.;13 I.91I.54O,75 stanowią 1,4Yo sumybilansowej.

w toku, w kwocie 913.432,48 zł wyceniono według poniesionych

: ':,:,

m
ff

ffi

I
r-
I
r-

!
l'-

!

!

t

os. Piękna
ul. Cehaka

w Zytardowie ul. Społdzielcza 9 i ul.
7,

os. Piękna lv Żyrardowie ul.

na osiedlu Piękna ul.

].]. _\ ależności krótko terrrrirruwe
:;-- I i -_r. i :k.7.art.35b, art.35c orazart.46 ust.3 pkt.3.)

S :.:: :',',-ra 3.2%o sumy bilansowej.

e
I

roszczeńna dzien bilansowych przedstawiał się następuj ąco :

]' Eri"idencja syntetyczna 
' i analityczna nalezno ści z t7tułu dostaw, robót i usług,dt-StoSoWil'a jest do planu kont oruz ,go,aiu ,-pońb;#. Wykazanew bilansie saldonaiezności zgodne jest . z _ 

księgimi 
_ 'uór'*r.oń*i i dotyczy nalezności;iieprzedawnionych i wycenionych w |"wotach *y^ugui ąćy ch zapłaty .

Tytuł

- ::-:ł..ści z rytufu dostaw robót i usług
_ :._.ności od budzetu

_ :':z :_;:ałe naiezności
- i:]śr]o_icl - sDorne
-'-: j} aŃruallZuJące nalezności

-

RĄŻE}1 netto należności:

2009 2010 2010
2009

3.944.417,14 4.4',79.152,53 113,53

17.927,45 69.736,45 391,17

344.202,20 445.471,24 129,42
149.833.02 142.062.40 94,81
563.13s.53 612.288.25 108.73

3.893.144,28 4.523.134,37 ll6,tg

...ĄLXIL]UM AUDYT'' Krvst
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i..: ': .:zlpehriający opinię zbadaniasprawozdaniafinansowego za okes od 01.01.2010 r. do31.12.2010r'
Ż.,rardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibq w Żyrardowie u!. Środkowa 35.

*.*_-'"'.'e plzedstawiono w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania
:--:.':-.:",1'3go. Istotny wpływ na stan nalezności na 31.l2.20I0 t. ma zadŁużenie człoŃów
,:-,'-_:_r z tr'tułu opłat eksploatacyjnych, wody, spłaty kredy.tu i opłat za lokale
_*. _*.. 

_ ,l.3. qarazy orazkosztow windykacji, które stanowią kwotę 4.478.152,53 zł.

''l ' :. " i,i]]Ć n bilansie nalezności z tytuŁu dostaw i usług mają powiązania ze sprzeddŻą._j ' :-:ri :alezności dokonano zgodnie z zasadą ostrozności, uwzględniając stopień
::':',;.::::\dobieństwa ich zapłaty. Spółdzielnia dokonała inwentaryzacji nalezności

*- - :r. ponvierdzenia sald. Saldo bilansowe realne.

. ::.: ::: : Ę'tułu podatków

:'.''.i_* od nieruchomości w wysokości 1I.561,45 zł i podatku dochodowego od osób
:::_,i,:_]. ;: rl' rrr,Sokości 58.I75,00 zł.
S ._ : : :.. S:ało rozliczone w całości w 2011 roku'

.:' - - - ":ie łlależności

-'- - ',i."'ezana rv bilansie pozycję w wysokości 309.3 15,6I zł składają się:

tuł Kwota
: ::. ;zsi udzielone z ZFŚS 141.239,00

:::";:'lłi z człoŃami z pozostałych ty'tułór,v 153.644,39

;'.;i'_;:łi z członkami zWnlJu środków trrł'aĘch rv budowie 2.874,24

:,- :,- r::':e rOZraChUnki I18.560,60

:: :s'" aĘ11ą]|1jące pozostałe rozrachunki t07.002,62

krr'ocie 309.3 15,61 zł wykazano w prawidłowej wysokości i ocenia się jako

'i": ':c,e:lzości dochodzone na drodze sqdowej w wysokoś ci 142.06Ż,40 zł
-:"'-'']:Zono odpisy aktualizujące w 100% tj. w wysokości 142.062,40 zł.

].3. Inq'estr'cj e krótkoterminowe
= -: :-.: 1 p:r1, 18b.24 i25,art.28 ust.1pkt.57 i 10;art.30.art.35 ust.3 i 8)

T.-,.sazane rv wysokości IL790.687,57 zł stanowią 8,40ń sumy bilansowej.

Srodki pienieżne i inne aktvwa pienieżne

! rr,
-','ociki pieniezne w kasie

Snn gotówki w kasach wynosił 41.530,90 zł co jest zgodne z raportami kasowymi z dnia
-r .11.2010 r. i spisem znatury na koniec roku.

S,oclki pieniężne na rachunku bankow}lm
r, 

\,i"

\\ cb'Ę'lld'Ę" -'

'ri' \
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Rapoń uzupełniający opinię zbadania sprawozdania finansolvego Za okęs od 01 .0l .20l 0 r. clo 3 1. 12.2010 r.
Żyrardowskiej Społdzielni Mieszkaniowej z siedzibf, w Zyrardowie ut. Środkow,a 35. - -- _ -

-\połdzielnia posiadała w dniu 3|.12.2OIO r. kwotę 11.737.901,25 zł na rachunkach'i"ńori ych, co jest zgodne z otrzymanymi potwie rdzeniami od Banków
\: stan środków pienięznych w bankach składają się następujące salda:

-r ::f,Jlo Spółdzielnia na dzień 31.I2.2OIO t. na\iczyłaodsętki od lokat w wysokości
i 1']55.12 zł.
: :_ ::, _'ilattsowe prawidłowe'

] . ł. Kr ó tko terminow e r ozliczenia międzyokres owe
.:' 5 :sl'2. art.39) (art.6.l ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

S . = -.,.','ia 0.3% sumy bilansowej.
>.'_' l_ozljczenmiędzyokresorł1,qh rłykazane r'v r.vysokości 501 ,244,76 zł d'otyczy:
_: -::esionr'ch wydatków w kwocie I95.722,25 zł, którę staną się kosztami w 2011 roku
:-']'*]11cl'aLa ozasopism 2.660'02 zł, opŁaty za materiały, gaz, energie elektryczną
--:-:'s]).19 zł, koryt1 centralnego ogrzewania, ciepła, ciepłej i zimrrlj wody iokali
_:'".iorrr'ch 45.842,67 zł, rczliczenia gazu z quIu ,y"riłt i spłata kredytu KFM

1? -l ,._' -, ._/ LI),
- ::z-l;zenia międzyokresowych kosztów zakupów w wysokoś ci 9O.42O,22 zł' ujemnego
'"'"-" :jku na -eospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokoś ci 2I5.toz,zg zł.
S..:c prarr_idłowe.

3. LĄPIT_ĄŁ (FUI{DUSZ) WŁASI\rY
:-. I -s: i pn.29. art.28 ust.l pkt.lO, art.3l ust.4, art.35 ust.4, art.36)

Sr::ro..r'i 86.2 % sumy bilansowej.

\: ''l artość bilansową kapitału (funduszu) własnego składa się:

....]U-IILłUM AUDYT" Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komand1towa
'l ] -56,1 Kraków Al. Pokoju 84
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l.\
t. \

7.987.539,62

r.113,25

t3.32',7,20

3.735.921,19

11.737.901,25

Wyszczególnienie Stan na dzień
3l.12.Ż009

Stan na dzień
31.12.2010

l:p iiał (fi'rndusz) podstawowy 118.003.950,22 113.621.932,26

\alezre ri'płaty na kapitał(fundusz) podstawowy -2.225.531,78 L341.266,24

fapitał (fundusz ) zapasowy t8.679.566,97 n.084.353,29

xapitał (fundusz) z al<lualizacji wyceny -9.008.r73,41 -9 .160.397 ,17

Srata z lat ubiegłych

Zvsk netto 760.233,80 1.081.498,62

Razem kapitał własny 126.210.045,80 121.286.110,75

t:
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:: r:1 uzupełniający opinię zbadania sprawozdania finansorvego za okes od 01 .0l.2010 r. do 3t '|2.2010 r.
Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibq w Żyrardowie uI. Środkowa 35.

-:--=:' u' funduszach podstawowym, zapasowym i z aktualizacji wyceny analiycznie
:::;:s:auiono w Zestawieniu zmianw kapitale (funduszu) własnym oraz wdodatkówych
;-:-:::l.-c'ach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego' Fundusz Spółdzielni zoitał
:_-:-.'szon1'o kwotę 4.923.935,05 zł głównie zĘĄlłłuprzekształaeR lokali mieszkalnych

;-q'padając'vch im we współudziale prawa wieczystego uzytkowania gruntów
' ' - :::"!la u1asność olazumorzenia zasobów gospodarki mieszkaniowej.]-' ::]s:an1e badania ksiąg rachunkowych, żrodłowych dowodów księgowych,
j.,'. _3]:Z']]1o. ze saldo wykazano w bilansie w prawidłowej wysokości'

.1' ZOBo\\'L1ZANIA I REZERWY NA ZoBowĘZANIA

R. ezerwr' n a zobowi ązania
] " -: '.i]. s:ępują rv bilansie.

4' ] . Złlholr'iaz'ania dłrrgoterminowe
'': j _.. 1 pkt.20, ań.28 ust.1 pkt.B, art.30 ust. 1 pkt.2 i ust.4)

::-:.,',ia 6.6Y0 sumy bilansowej.

'' " . '"'" ;1"] jg zobowtązań długoterminowych w wysokoś ci 9.277 .65I,06 zł składają się:
- :::j''-i zaciagnięty w PKo BP S.A. na budowę mieszkań w wysokości aąą.3as,68 ,ł-.:'-s ilr'rnagalności powyzej 5 lat),
_ i-::jr-ir' mieszkaniowe z KFM zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowęgo

',,, '"i-,'-;okości 8.122.885,06 zŁ (okres wymagalności powyzej 5 ló,_ l::j''_rr' l1a ocieplerrie śuiull zewnętrznych buńynków rnicszkalnych zaciągnięte
"" :''''eJlr Banku Ś.a. w wysokoŚci 5łJ9.897,3Żzł (okres wymagalności powyze| roku

:- -:.:tr.

]-' :z:er 31 grudnia 2O1O r' Banki potwierdziły wysokośó salda pozostającego jako
: - : -'"','_:zanle Społdzielni.

5 i i ans o u'e rłynika z ksiąg rachunko wych i p otwi e r dzęn banków.

4' ].Zo b rrlr iązania krótkoterminowe
-, -: -_.. I :st.22. art.28 ust.l pkt.g, art.30 ust.1 pkt.2 i ust,4.)

S:= :.'',ia ó.59lo sumY bilansowej.

Z :, b o,' r i q z a ni a kró tkoterminow e

1 . S tan zobowiązań na dzień 3 I.I2'2O I O r' przedstawia się następuj ąco :

I

L

t

I

'441\,|r.
- l \,-,\

\]łj!}. 'i

Wyszczególnienie 31.12.2009 31.12.2010
]'l'-..bec pozostaĘch jednostek w tym: 5.060.665,66 6.227.504,44
- sred1q' ipoŻyczki 828.206,88 720.689,58

inne zobowiązania finansowe

zobolviązania z ty'tułu dostaw i usfug 3.186.291,32 5.034.481,44
- zaliczki otrz)'rnane na dostawy

ril
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Raporl uzupełniający opinię zbadania sprawozdania finansorvego za okes od 01.01.20l0 r' do3l.l2.20l0 r.
Żyrardowskiej Społdzietni Mieszkaniowej z siedzibq w Żyrardowie ul. Srodkowa 35.

I
T

T

I
t
t
t
I
I
I
I
T

I
I
T

T

I
T

t
T

T

- zob owiązania tytułu podatków, ceł, ubezpieczen i
lnr'ch świadczeń 47.372,00 44.085,00

zo b o tviązania Z t@łn w ynagt o dzen

- rozostałe zobowiązania 998.795,46 428.248,42

:;ndusze specjalne 1.680.142,60 2.856.040,67

RAZEM: 6.740.808,26 9.083.545,1t

Kł'ed)'Ęł i po4lczki
ll- lłl'sokości 720.689,58 zł dotyczą rat klótkoterminowych do spłaty w 2010 roku
JeJ\1ów Zaciągniętych na ocieplenie ścian budynków w Kledyt Banku S.A oraz w PKo
BP S _Ą.

2, Zoboli'iązanta z tytułu dostaw i usług vrykazująna koniec roku saldo 5.034.481,44 zł
: :ai\ cza:
- zcoorr'iązań wobec dostawców w wysokoŚci 3.401 .904,03 zł (saldo w wysokości

-1']85.757.6l zł zostało uręgulowane do 25'03'2011 r.),
_ :.'zlachunków (nadpłat) z czŁonkami i najemcami z tfiuŁu czynszów w wysokości
\ii'r57 P5 rt

- J. !. S ta\\' ni efakturowanych w wysoko ś ci 7 7 7 .3 I 4,5 6 zł.

S:.:: zobo\\Iązan na koniec roku są ustalone w prawidłowej wysokości.
S :. :,-' bilansorve realne.

Z.:' : -' : ).i tłt rz.vrnune nu dostawy

S '_:.. rr' ]010 roku nie wystąpiło.

]'. '.t,-"'śazane saldo zobowtązań w wysokości 44.085,00 zŁ z tytllłu podatków
-::::ieczeń społecznych składają się: zobowiązania wobec US z tytułu podatku

:.::]:!-\','ego od osób ftzycznych w wysokości 37.21O,O0 zł, zobowiązania wobec:: _r.,-l\ ''r rrr'sokości 384,00 zł, podatku VAT 6.491 ,O0 zŁ.

- - : :',', ;ą-ania z Ęltułu w)',nagrodzen

S,_:: rle rir'stępuje w bilansie.

? -,: o s tałe zobowiqzania

S .- d o p ozo stałych zobowiązań w wysokoś ci 428.248,42 doty czy :

- ;-]Zostałych rozrachuŃów w wysokości 424.10Ż,68 zŁ (w tym wadia i
:"-bolriazania wobec adwokatów, zobowiązania wobec Kasy
P'''zr'czkowej' wobec P ZU, mylnych wpłat),
- _r.-rzostałych rozrachunków z czŁonkami w wysokości 4.I45,74 zł.

SaiJo rł-vnika z ewidencji księgowej.

pobrane kaucje,
Zapomogowo-

:onta

\,

'i*il'tl5Ątir" it1

t9
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Raport uzupełniający opinię zbadaniasprawozdania finansorr'ego za okes od 01.01.2010 r. do 3l.l2.2Ol0 r.
Żyrardowskiej Społdzielni Mieszkaniowej z siedzibqw Żyrardowie ul' Srodkową 35.

-1.3. Fundusze specjalne

SpółdzielniatworzyŁazFŚS z odpisów w cięŻar kosztów w wysokości podstawowej.
Z:rnan7' w stanie fundusz w roku 2010 przedstawiają się następująco:

nlenle

]::lsu \\, ciężar kosztów

: :'setki od pożyczek z zFŚS
: js:tek od środków na rachunku bankowvm

31.12.2010 r.

]-:_i'-zenia funduszu w cięŻat kosztów dokonano wpfawidłowej wysokości.jg:Jnie z ustawą, środki tego funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku
] j:]:.\\_\'m. który na koniec roku wykazuje saldo 1.II3,25 zŁ.

-= :'. -i'.,-ł : r e montowy

Stan Funduszu na 3l.12.2009 wynosił
- ::::s na fundusz remontowy -
- ::::s z n'sku 2a2009 rok
- :3:t--ntv sfinansowane z funduszu w 2010 r.
Stsn Funduszu na 31.12.2010 wynosił

1.551.258,19 zł
5.153.102,93 zł

714.787,99 zł
4.705.303,69 zŁ

2.713.845,42 zt

z uchwałą Rady Nadzorczej i odpis

zaprezentowany
17 stronie.

-{' ]. Rozlic zenia międzyokresowe

S._::' r..zli czen międzyokresowych w kwocie 1.089.32 8,37 zł d,otyczy: - wpłat zaliczek
:-j :,].Zet zakupu lokali w wysokości 572.824,33 zł, dodatniego salda na gospodarce
:'s-'':anti mieszkaniowymi do rozliczenia w 2011 roku w wysokości 5I3.8i2,O3 ,ł 7*;:ri słórrnie z tYĄułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych i stałych centralnego
-Jz:',rania i ciepłej wody)' pozostałychrczliczefr _ zysku z2OO7 r. przęznaczonego na
:e.e ;riegospodarcze w wysokości2.612,0I ń.

S :_.j r-'l rrr'kazano prawidłowo.
i

I .'1.. i(
\i..,.!r \
,\i.\,r'\

128.884,41

70.240,2I

62.981,02

142.195,25

''_-:'_ \f AUDYT'' K-rystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa
j:' Ńrakórł'Al. Pokoju 84
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Raport uzupełniający oprnię z badania sprawozdania finansowego za okes od 0l '01.2010 r' do 3l.12.2010 r.Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibĘ w Zyrardowte ul. ś;;ń;;;;.

C. Inrbrmacje dotyczące rachunku Zysków i strat

B'::::a -leinostka sporządzaporównaw czy rachunek zysków i strat.

Przvchody i koszty

"'i_ :''''jdencji księgowej ujęto wszystkie koszty i przychody d'otyczące badanego okresu.i"-:llletność ujęcia spraMzono na podstawie-prźegtąau an<tur'rprr"dJy"iraz faktur
: ' '_ :!u z rłybranych miesięcy 2010 roiu.

Fnn chodv

jest prawidłowa.
z t5Ąułu czynszów.

S'jJo 'uir ]'ą2ąng prawidłowo.

Kosztr-

Kcsm' ujmowano w przekroju rodzajowym.
Rłzbudorr'a szczegóŁowa kont kosztów jest prawidłowa i pozwalaustalić poszczególne:r-'dzaje kosztów, w tym koszty, które nie iwaza się za-koszty uzyskania przychodów
''I'' rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób pra*rryci'. Rachunek i<osztów jestj._' 

s t o s o rr'any do sp ecy fiki działalnoś ci Spóidzielni.

i \i.

,..}łi'Ą

Wyszczególnienie
::-.:*cJ.'' ze sprzedaĘ produktów

:_' ::: ] stanu produktów

_::-,::lJl ze sprzedaŻy towarów i matęriałów
---.. " . .='..,-,tl'orzenia świadc zen nawłasnę potrzeby

5-1m prąr'chody ze sprzed,aży

_: : ]: -.:ał: pr4'chody operacyjne

-

I =. ;: r jr finansowe

-'" ;{: :_a jzrłr' czajne

R-azem

Rok 2009 Rok 2010

33.377.224,91 35.490.017 ,31

r .689.410,80 3.491.994,59

4.024.241,19

160.267,80 244.446,39

35.226.903,51 43,250.599,47

327.A38,72 98Ż'961,21

808.049,50 630.937,06

36.361.990,73 44.864.403,80

r.{

\t
2t
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Wyszczególnienie Rok 2009 Rok 2010

Ko say działalności operacyjnej 35.083.256,31 43.141.733,8s

Pozostałę kosŹy operacyjne 262,|',t5,47 482.105,35

śoszn'finansowe 129.7t5,r5 102.626,98

S:an nadzwyczajne

Razem kosztv 35.475.146,93 43.726.466,18

Rapoń uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansorvego za okes od 01 .01 .20l0 r. do 3l.12.2010 t '
Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibq w Żyrardou'ie ul. Środkowa 35.

Sunra kosztów poniesionych w sporządzonym pIzęz Spółdzielnię rachunku Zysków
i strat plzedstawia się następująco:

Kos:4, rodrrjo*

Ptlniesione w 2009 i 2010 roku koszty działalności operacyjnej przedstawia poniższa
tabela:

\ajrłiększy udziaŁ w 2010 roku w generowaniu kosztów rodzajowych miało zuŻycie
nateriałów i energii, tj.37,}yo, usługi obce tj. 20,70ń, koszty .vqinagtodzeń i świadczeń
na rzecz pracowników wynosz ące 7 I,zyo.
Poszczególne kwoty wynikają z ewidencji księgowej.

Sn'aĘ; i 4,ski nadzw)sczajne

Start1' nadzwyczajne i zyski nadzvłyczajne - pozycje nie wystąpiły.

\\'y,nik finansowy
3j1.3 ust. 1 pkt.30-33,art.7 i art.42)
\\-r-nik finansowy Spółdzielni przedstawiono ponizej.

i 1,.
, r.t,

.te.t'tl
-- \l !

i\.:,

Wyszczególnienie 2009 rok 2010 rok

Ąnort1zacja 156.772,82 t43.529,46

Zub cie materiałów i energii 14.425.77 6,52 15.955.291,78

L-słuei obce 7.527 .986,48 8.949.047,44

P.llatki i opłat1, 4.069.836,7 5 4.90Ż.587,57

\\-..nasrodzenia 3.841.452,79 4.052.993,92

:''i ilJczcnia nfl r7cc7' nracowników 719.764,16 761 .060,3 I

Pczostałe kosay 4.341.666,79 4.352.982,18

l''aność sprzedanych towarów i materiałów 4.024.241.t9

Razem 35.083.256,31 43.14t.733,85

2009 rok 2010 rok

Przl'chody ogółem 36.361.990,73 44.864.403,80

Koszty ogółem 35.475.146,93 43.726.466,18

Zvsk brutto 886.843,80 t.r3'7 .937,62

Podatęk dochodowy 126.610,00 56.449,00

Zr sk netto 760.233,80 1.081.488,q2

.,.ĄUXLIUM AUDYT'' Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandy'towa
3 1 _564 Kraków Al. Pokoju 84
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Rapoń uzupełniający opinię zbadania sprawozdania finansowego za okes od 01.01.2010 r. do 3 l. 12.20l0 r.
Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibq w Żyrarclowie ul. Śroclkowa 35'

f . Podatki i inne obciążenia

R-.lzliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Zl-St&ło szczegółowo zaprezentowane w informacji dodatkowej na 21 strónie a dane
_iczborve tam zawafie są Zgodne i wynikają z ewidencji księgowej.

I\-. INNE USTALENIA

Zi'ctł'zenia po dącie bilansu

?.' dacie bilansu nte zaszły istotne, niekorzystne dla jednostki zdarzęnia, które mogłyby
z: : e k s ztałc ić obt az wynikaj ący z załączonego sprawozdani a'

i I 
-! 

r o v, a d z e n i e d o spr aw o z d ani a Jfin ans ow e g o
'"j'-:ro\\'adzenie do sprawozdania finansowego przedstawia węzłowe informacje
:czualalące na iden1yfikację Spółdzielni oraz stosowane zasady rachunkowości w tym
:o:r'czącc \.\T/ceny aktywów i pasywów.

D o d atkow e iąformacj e i o bj aśnienia

Zlodnie z afi-. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, badana Spółdzielnia sporządziła
n:onnację dodatkową do sprawozdania finansoweg o za20IO rok. Informacja dodatkowa
''bejmuje dane przewidziane ustawą, a wrykazane w niej informacje ziajdują swo.je
:,:tu ierdzenie w księgach rachunkowych.

?.c c iltłnek przephnvów pienięzrylch

Zsodnie z ustawą o rachunkowości, badana Spółdzielnia opracowała rachunęk
::zepłrri-ów pienięznych według wzoru wykazanego jako zaŁąóznlk do tej ustawy.
Si::airozdanie ujmuje zmiaty w środkach pienięznyóh,-r" wskazaniem na fuodła ich
r''i iekszeń i zmniejszen oruz na kierunki ich wykorzystania.
Si:;alr'ozdanie sporządzono na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat za2010 rck,
r:rrb nnacj i dodatkowej oraz ewidencj i anality cznej.

z
Zestari'ienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone zostało zgodnie z art' 45
:st. 3 ustawy o rachunkowości i stanowi zil'ącznikdo sprawozdania finanńwego.

obor'''iązek spotządzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni wynik ający z art. 49
ust.1 ustawy z dnia29.09.1994 o rachunkowości zostaf spełniony. i''ro.'nucj. zawarte
\\' Splawozdaniu zarządu z działalności Spółdzielni są zgodne z inŁormacjami zawartymi
\\' rocznym sprawozdaniu finansowym.

o śt, i a dc z enie kier ow nictw a

Zarząd Spółdzielni złoŻyŁ pisemne oŚwiadczenie o kompletności ujęcia danychli księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązan watunko*yót' oraz braku,'oi
iłr'stapienia istotnych zdatzen, które wpływałyby na syuaóję Spółdzielni. ł, ''

i1i'i'i''
..r1 i
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F o d s umow anie wvniku badania

|o z'badaniu sprawozdania finansowego stwierdza się, że stan
Spółdzielni pozwala na kontyn,,o*unń i.i działalnoiói w 2OI1
z przedstawionych w raporcie danych liczbowych.

L1;agi końcowe

ocenę sprawozdania zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument. Przeprowadzone
badanie obejmowało sprawdzenie _ w duŻej mierze meiodą wyrywkową _ dowodówi zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacjie zawafte * ,p.u*o"daniu
rinan s o wym a także p o zy cj e kształtuj ące Ęs oko ś e rozrachunk ow z budŻętami.
R'aport zawiera 24 strony kolejno numerowan e i zaparufowate przezbiegłego rewidenta.

Raport sporządzono w 5 egzemplaruach:
- -ł egz. dla Spółdzielni,
- 1 egz. dla Zlecęrriobiorey.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowvch

i:nło :u l^l:tuuui,ńi,. ?r,'1,. u

Siedziba podmiotu uprawnionego

AUXTLIUH AUDYT
KrycĘne Ademus' Jaowiga Faron

SpÓłka Kemarld)lli]wa
31-56ć Kr*kÓw, ni. Pokoju 84

REGON t2 t082783, NtP 6751424353

Kraków, dniaLĘkwietnia 2OII r.

finansowy badanej
roku, co wynika
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