
UCHWAŁY nr 23-26
PODJĘTA

NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE

W DNIU 29 kwietnia 2021 ROKU



UCHWAŁA NR    23/2021                                     

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 29 kwietnia 2021r.

w sprawie: 

przyjęcia  sprawozdania  niezależnego  biegłego  rewidenta  z  badania

sprawozdania  finansowego  za  2020  rok  Spółdzielni  Mieszkaniowej

„Nadodrze” w Głogowie.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust. 2 pkt.2 lit. a oraz § 38 ust.2 pkt. 9

Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2020r.,

przeprowadzonego przez  POL-TAX 2 Sp. z o.o. ul.  Bora Komorowskiego 56 C lok. 91,  

03-982 Warszawa.

Sprawozdanie,  z  dnia  09  kwietnia  2021r.,  niezależnego  biegłego  rewidenta  z  badania

rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok  jest w posiadaniu Zarządu Spółdzielni.

§ 2.
Treść  sprawozdania  niezależnego  biegłego  rewidenta  zawiera  klauzulę,  że  sprawozdanie

finansowe  zostało  opracowane  prawidłowo  i  sporządzone  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami  prawa  i  Statutem  Spółdzielni  oraz  rzetelnie  przedstawia  wyniki  działalności

gospodarczej Spółdzielni za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 3.

Rada  Nadzorcza  na  podstawie  sprawozdania  niezależnego  biegłego  rewidenta  opiniuje

pozytywnie sporządzone sprawozdanie finansowe za 2020 rok w postaci: wprowadzenia do

sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale

własnym,  rachunku  przepływów  pieniężnych,  dodatkowych  informacji  i  objaśnień,  

i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego na Walnym Zgromadzeniu Członków

Spółdzielni.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                  UCHWAŁA NR   24 /2021                                 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 29 kwietnia 2021r.

w sprawie:  premii dla członków Zarządu.

§ 1.
Rada Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nadodrze” w Głogowie,  po zapoznaniu się  

z  wynikami  ekonomiczno  -  finansowymi  Spółdzielni  za  IV  kwartał  2020r.,  działając  

na  podstawie  § 38  ust.1  pkt.2  lit.c,d  Statutu  Spółdzielni  postanawia  przyznać  Członkom

Zarządu premię za IV kwartał 2020r. w następujących wysokościach:

 
NAZWISKO I IMIĘ

 
  STANOWISKO

PREMIA 
NALEŻNA

(%)

PREMIA
 PRZYZNANA

 (%) 

Dąbrowski Mirosław Prezes 20% 20%

Nahorska Anna      Z-ca Prezesa 15% 15%

Zimny Jerzy Z-ca Prezesa 15% 15%

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                     UCHWAŁA NR   25/2021                                

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 29 kwietnia 2021r.

w sprawie: 

przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni

Mieszkaniowej  „Nadodrze”  w  Głogowie  za  okres  od  01.01.2020r.  do

31.12.2020r.

Rada  Nadzorcza  działając  na  podstawie  §  38  ust.2  pkt.  9  Statutu  Spółdzielni

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  sprawozdanie  z  działalności  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej

„Nadodrze” w Głogowie za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w brzmieniu stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i kieruje je do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie

Członków Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej 

nr 25/2021 z dnia 29.04.2021r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE

ZA OKRES od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Rada Nadzorcza jest ustawowym organem Spółdzielni sprawującym nadzór i kontrolę

nad jej  działalnością.  Uprawnienia  i  obowiązki  Rady Nadzorczej  określają  postanowienia

Ustawy „Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni

Mieszkaniowej  „Nadodrze”  w  Głogowie,  natomiast  tryb  i  formy  ich  realizacji  określa

Regulamin Rady Nadzorczej. Swoje zadania wykonuje w oparciu o przyjęty na 2020 rok plan

pracy określający tematykę posiedzeń w poszczególnych miesiącach.

Rada Nadzorcza od momentu ukonstytuowania się  w 2017 r. działa w stałym składzie

osobowym liczącym 16 osób.

Kadencja Rady wynosi 3 lata i powinna upłynąć w 2020 roku jednak ze względu na

wprowadzenie  stanu epidemii  w Polsce  i  związanych  z  tym obostrzeń  przerwana  została

procedura  wyborów  członków  nowego  składu  Rady  Nadzorczej.  Zrealizowano  jedynie

pierwszy  jej  etap  tj.  zgłoszenie  kandydatów  na  członków  Rady  Nadzorczej.  Przepisy

antykryzysowe wydłużyły kadencje władz spółdzielni mieszkaniowych, którym upływały one

w  czasie  pandemii.  Takie  rozwiązania  zawiera  tarcza  antykryzysowa  4.0.  Jej  art.  90a

przewiduje, że gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej upływa 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,  ulega ona

przedłużeniu,  ale  tylko  do  dnia  zwołania  pierwszego  walnego  zgromadzenia  spółdzielni  

w terminie, o którym mówi art. 90 tarczy antykryzysowej 4.0. A takie posiedzenie powinno

zostać zwołane w ciągu sześciu tygodni od zakończenia epidemii.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza działała w 2020 roku w niezmienionym składzie

osobowym.

Wprowadzone obostrzenia  ze względu na stan epidemii  w Polsce wymusił  zmianę

organizacji pracy Rady Nadzorczej.  W obliczu pandemii koronawirusa, mając na względzie

bezpieczeństwo i odpowiedzialność Prezydium Rady Nadzorczej postanowiło zmienić tryb

pracy  zastępując  tradycyjne  posiedzenie  organu  na  tryb  obiegowy  tj.  w  drodze

korespondencyjnego/pisemnego  uzgodnienia  stanowisk.  Członkowie  Rady  otrzymywali

wszelkie niezbędne materiały a w przypadku dodatkowych pytań co do poszczególnych pkt.



porządku  obrad  członkowie  Rady  mogli  telefonicznie  bądź  mailowo  kontaktować  się  ze

Spółdzielnią bądź pomiędzy sobą.

Rada Nadzorcza jak i Komisje Problemowe, powołane i działające na zlecenie Rady

pracowały zarówno w trybie tradycyjnym jak i w trybie pisemnego uzgadniania stanowisk.

 W 2020r. odbyło się 

1 posiedzenie Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni,
1 posiedzenie Komisji Regulaminowo – Samorządowej
3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rada Nadzorcza realizowała i w dalszym ciągu realizuje swoje zadania i obowiązki

kierując się zasadą ustawowego i statutowego podziału kompetencji pomiędzy poszczególne

organy Spółdzielni. Rozpatrywanie każdego tematu kończyło się, zależnie od jego specyfiki,

przyjęciem wniosków, wydaniem zalecenia,  podjęciem stosownych uchwał,  bądź zajęciem

stanowiska w rozpatrywanej sprawie.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń plenarnych Rady w tym 4 posiedzenia

w trybie tradycyjnym. Na posiedzeniach tych podjęto 38 uchwał.

Dla zobrazowania pracy Rady Nadzorczej tematyka rozpatrywanych spraw dotyczyła

przede wszystkim:

- kształtowania  stawek  opłat,  uchwalenia  planu  rzeczowo-finansowego,  oraz  budżetów

poszczególnych osiedli ,

- zatwierdzenia  planu  finansowego  Spółdzielni,  przyjęcia  sposobu  finansowania

działalności  Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni,

- przyznawania środków z Centralnego Funduszu Remontowego, 

- nabycia  przez  Spółdzielnię  prawa  do  500  akcji  Grupy  PSB  Metale  S.A.,  które

przysługiwały MCBiW Kompleks sp. o.o w likwidacji,

- ustalenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, 

- wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w Głogowie przy ul. Świerkowej

obręb Brzostów,

- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezony grzewcze 2019/2020 i 2020/2021 

w budynku przy ul. Strzeleckiej 1,1a,3,

- ustalenia  sposobu  postępowania  przy  uchwalaniu  planu  remontów  wyodrębnionych

nieruchomości na 2021r.,

- upoważnienia  Zarządu  do  możliwości  obniżenia  wysokości  czynszów  najmu  lokali

użytkowych  poniżej  kosztów eksploatacji  na  okres  trwania  stanu  epidemii  w  Polsce  

w uzasadnionych sytuacjach 

Rada Nadzorcza w 2020 roku zatwierdziła również następujące regulaminy:



- Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła do budynku przy ul. Strzeleckiej 1,1a,3

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie,

- Regulamin  korzystania  z  miejsc  postojowych  w  lokalu  garażowym

wielostanowiskowym na Osiedlu Śródmieście  w Głogowie w nieruchomości  nr 16

przy ul. Strzeleckiej 1,1a,3,

- Regulamin  korzystania  z  miejsc  postojowych  w  lokalu  garażowym

wielostanowiskowym na Osiedlu Śródmieście  w Głogowie w nieruchomości  nr 07

przy ul.  Powstańców, Rynek i Polska,

- Regulamin  korzystania  z  podziemnego  zespołu  garaży  na  Osiedlu  Śródmieście  

w Głogowie w nieruchomości nr 03 przy ul. Słowiańskiej 22

Ponadto członkowie Rady zajmowali się: 

- omówieniem  sprawozdania  finansowego  i  wyników  ekonomicznych  Spółdzielni  za

poprzedni  rok z  uwzględnieniem wyników rzeczowych i  finansowych poszczególnych

osiedli  w zakresie działalności eksploatacyjnej oraz remontowej,

- opinią  i  raportem  biegłego  rewidenta  z  przeprowadzonego  badania  sprawozdania

finansowego Spółdzielni,

- przygotowaniem, opiniowaniem i prezentowaniem materiałów na Walne Zgromadzenie

Członków Spółdzielni w zakresie wynikającym z kompetencji Rady Nadzorczej,

- analizowaniem  skarg  i  wniosków  wnoszonych  do  Spółdzielni  oraz  sposobów  ich

załatwiania.

Oceniając pracę Zarządu Rada Nadzorcza uważa,  że decyzje i  działania  Zarządu były

prawidłowe  i  przemyślane.  Sytuacja  finansowa  Spółdzielni  była  przez  cały  rok  stabilna,

wypłacalność  i  płynność  finansowa nie  były  zagrożone.  Zarząd  starał  się  minimalizować

występujące  ryzyka  związane  ze  stanem  epidemii  i  optymalizować  wyniki  w  ramach

dostępnych możliwości i sytuacji rynkowej. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi

o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej

Nadodrze w Głogowie w dniu 29.04.2021r.

                                                                                                                                                                  W imieniu Rady Nadzorczej
                                                                                                                                             Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej



                                                    UCHWAŁA NR   26/2021                                       

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 kwietnia 2021r.

w sprawie:   

                 przyznania  środków  z  Centralnego  Funduszu  Remontowego  dla

nieruchomości  

                 nr  01   Osiedla Hutnik

Rada  Nadzorcza  działając  na  podstawie  § 147  ust.3  Statutu  Spółdzielni  Mieszkaniowej

„Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje  dla  nieruchomości  nr  01  Osiedla  Hutnik  środki  z  Centralnego  Funduszu

Remontowego  jako  przejściowe  finansowanie  zadania  remontowego  polegającego  na

wymianie instalacji kanalizacyjnej poziomej w piwnicy w budynku przy ul. Sienkiewicza

8A-8D do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej

niż 165.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Spłata przez nieruchomość 01 Osiedla Hutnik przejściowo finansowanych kosztów w/w

zadania remontowego nastąpi w okresie 5 lat, poczynając od dnia 01.01.2022r. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.























































 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jednostki: 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

z siedzibą w Głogowie (67-200), ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Dz. 1-M/09/IV/21                Warszawa, dnia 9 kwietnia 2021 r. 

 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r. („sprawozdanie finansowe”) Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

(„Spółdzielnia”) z siedzibą w Głogowie (67-200), ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, na 

które składa się: 

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę                     131 144 734,21 zł 

3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zysk netto w 

wysokości              3 006 031,17 zł 

4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę       1 437 255,76 zł 

5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r wykazujący 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę        7 611 830,54 zł 

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). 
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień  

31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) 

oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

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

oraz statutem Spółdzielni; 

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 

 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów 

badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia  

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(„Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność 

zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego. 

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych 

księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych 

Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki 

zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie 

do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne 

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy 

biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółdzielni zgodnie z wymogami 

niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę dla naszej opinii.  

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe  

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i 

jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z 

przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z 
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obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, 

którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie 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 dokonać 

likwidacji Spółdzielni, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej 

alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Spółdzielni oraz 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 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość  

nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim 

poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa 

lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo  

lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie 

tego sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani 

efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w 

przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 

sceptycyzm, a także: 

 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy 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 z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych 

pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 
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 uzyskujemy 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 zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni; 

 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzielni 

zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie 

uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami  

lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni  

do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że 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 mogą spowodować, że Spółdzielnia zaprzestanie 

kontynuacji działalności; 

 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,  

w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą 

transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 

przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 

słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”)  

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie  

z przepisami prawa.  

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby 

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni spełniało wymagania przewidziane w Ustawie  

o rachunkowości 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. 

W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie  

się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne  
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ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób 

wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne 

zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w 

naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych 

rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone 

zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu 

finansowym.  

 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie  

z działalności Spółdzielni:  

 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,  

 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 

oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest Robert Meller, działający w imieniu 

POL - TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 

4090 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2021 roku 

 

 

 

 

………………………………………...…………... 

Robert Meller 

Biegły Rewident nr ewid. w rej. KRBR 13333 

 

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie 

w imieniu POL - TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

firmy audytorskiej uprawnionej do badania  

sprawozdań finansowych nr 4090 

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 

03-982 Warszawa 
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