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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BAD ANIA ROCZNEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWE GO

dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia

Konińskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kar. S. Wyszyńskiego 28A,

62-510 Konin za 2020 rok

Przeprowadziliśmy badanie zńączonego sprawozdania finansowego za 2020 rok
Konńskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie, które składa się z
wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansl sporządzonego na dzień

3I.12.2020 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale

własnym, rachunku przepĘwów pienięznych za rok obrotowy od 01.01,2020

roku do 3I.12.2020 roku oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

(,,sprawozdanie fi nansowe ").

Nasąrm zdaniem, załączone sprawozdanie finans owe :

- ptzedstawia rzetelny i jasny obtaz sl,tuacji majątkowej i finansowej

Spółdzielni na dzieh 3I.12.2020 r. oraz jej wyniku finansowego i
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie

z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o
rachunkowości (,,ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 202l r., poz. 2011 z
p ó źn. zm.) or az przyj ęĘ mi zasadami (po l ityką) rachunkowo ści ;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami

prawa oraz statutem Spółdzielni;
- zostńo sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międrynarodowymi Standardami

Badania w wersji przyjęt€l jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową

Radę BiegĘch Rewidentów (,,KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja

2017 t. o Biegłych Rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

(,,ustawa o BiegĘch Rewidentach" -Dz.U. z2020 poz. 1415 zpóź. zm.). Nasza

odpowiedzialność zgodnie z Ęmi standardami zostńa dalej opisapa w sekcji



naszego sprawozdania (Odpowiedzialnośc biegłego rewidenta za badanie

sprawozdania finansowego).

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych

księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (,,Kodeks IFAC")

Wzyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi

wymogami eĘcznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań

finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki eĘczne zgodnie z

łmi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania

Kluczowy BiegĘ Rewident oraz ftrma audytorska pozostali niezalężni od

Spółdzielni zgodnie z wymogami nięzależności określonymi w ustawie o

biegĘch rewidentach.

IJważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inna sprawa

Sprawozdanie finansowe Spółdzie|ni za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

zostało zbadane ptzez Biegłego Rewidenta działającego w imieniu Biuro
BiegĘch Ręwidentów Spółdzielca Spółka z o.o. z siedzibą w 62-561 Ślesin,

Kleczewska 29 wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 916, który v,ryraził

opinię bęz zastrzeżęń na temat tego sprawo zdania w dniu 06. 04.2020 roku.

Odpowiedzialność Zarząda i Rady Nadzorczej za §prawozdanie finansowe

Zaruąd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachuŃowych, sprawozdania finansowego,

które przedstawia rzetelny i jasny obraz syfuacji majątkowej i finansowej i
wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

przyjęĘmi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi

Spółdzielnię przepisami prawa, statutem, a takżę za kontrolę wewnętrzną,Iłorą
Zarząd uznaje zaniezbędną aby umożliwić spotządzenie sprawozdania

finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego

oszustwem lub błędem. Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd

Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni do

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeLi ma to zastosowanie, spraw

związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji

działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd

albo zamierza dokonaó likwidacji Spółdzielni, albo zanięchać prowadzenia

działalności albo nie ma żadnej realnej altematywy dla likwidacji lub

zaniechania działalności. :



Zarząd Spółdzielni oruz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w
ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za

nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółdzielni.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Nasąrmi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istofirego zńeksńŃcenia spowodowanego oszustwem

lub błędem oraz Wdanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię.

Racjonalna pewnośó jest wysokim poziomem pewrości ale nie gwarantuje, ze

badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze łvykryje isfiriejące istotne

znieksńŃcenie. Znieksńałcęnia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i
są uwazane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub

łącznie mogĘby wpĘnąó na decyzje gospodarcze uzytkowników podjęte na

podstawie tego sprawo zdania finansowego.

Zabes badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności'

Spółdzielni ani efeĘwności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przęz

Zarząd Spółdzielni obęcnie lub w ptzyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy

zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego znieksńałcenia sprawozdania

finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i
przeprowadzafiLy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i
uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby

stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego

zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego

zbłędu, poniewaz oszustwo możę doĘczyć zmory, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskuj ęmy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych

okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności

kontroli wewnętrznej Spółdzielni;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasń (polityki) rachunkowości

oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień

dokonanych przez Zarząd Spółdzielni;

- lvyciągamy wnrosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd

Spółdzielni zasady kontynuacj i dzińalności jako podstawy rachunkowości

oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna

niepewność związana ze zdarzertiami lub warunkami, która może poddawać

w znaazącą wątpliwośó zdolność Spółdzielni do kontynuacji działalności.



Jeżeli dochodzimy do wniosku, ze istnieje istotna niepewność, wymagane
jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na

powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie

ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są

oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego

sprawozdania Biegłego Rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki

mo gą spowodow aó, że Sp ółdzie ln ia zapr ze stanie konĘm uacji działalno ś c i ;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania

finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe

przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzęnia w sposób

zapewniaj ący rzetelną pr ezentacj ę.

Przekanljemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym

zakresie i czasię przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania,

w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które

zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacjeo w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok

obrotowy zakończony 3 1 . 1 2 .2020 r. (,, Sprawo zdanię z dzińalno ści" )

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z

dzińalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady

zapewnienia, aby sprawozdanię z działalnoŚci

przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Nadzorczej są zobowiązani do

Spółdzielni spełniało wymagania

Nasza opinia zbadania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z

działalności. W związlłl z badaniem sprawozdania finansowego naszym

obowiązkiem jest zapoznafiie się ze sprawozdanięm z działalności, i czyniąc to,

rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub

nasząwiedząuzyskaną podczas baóania,lub w inny sposób wydaje się istotnie

zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne

zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani
poinformować o łm w naszym sprawozdaniu zbadania. Naszym obowiązkiem

zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest równiez wydanie

opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie zprzepisami

oraz czy jest zgodne z informacj ami zawaĘmi w sprawozdaniu finansowym.



Opinia o §prawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania ptacy, naszym zdaniem,

sprawozdan ie z dzińa|ności Spółdzielni :

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości;

- jest zgodne z informacj arri zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedry o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas

naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z

działalności istotnych znięksńałceń.

Kluczowym BiegĘm Rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego

rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnęgo biegłego rewidenta, jest mgr

Tadeusz Stefek.

Działający w imieniu Przedsiębiorstwa Usfugowe EkspeĄz i Doradźwa

Finansowo - Księgowego ,,FIN_RACH' Spółka z o.o. z siedzlbą w Pile ul. Oj.

M. Kolbe 13 B wpisaną na liĘ Polskiej Izbie BiegĘch Rewidentów za nr 912.

w imieniu której Kluczowy BiegĘ Rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

mgr Tadeusz STEFEK
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