
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia:
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RUBINKOWO" w TORUNIU

Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok 2018,

na które składają się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: ........... . 202 756 457,88 zł
• rachunek zysków i strat za okres od 01.01 do 31.12.2018 r.

zamyka się zyskiem netto w kwocie: ................................................... 3 495 007,64 zł
• kapitał własny wykazujący stan :.......................................................  196 838 795,89 zł

- zmniejszenie w ciągu roku obrotowego 01.01 do 31.12.2018 r. o kwotę:
2 115 084,40 zł

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę: ........ 202 459,22 zł

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „RUBINKOWO" w Toruniu na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finan
sowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z ma
jącymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami rachunkowości;

• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię Mieszkaniową „RU
BINKOWO" w Toruniu 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 przyję

tymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039/37a/2018 z 19 lutego 2018, 
nr 2041/37a/2018 z 5 marca 2018 oraz stosownie do ustawy z 11 maja 2017 o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089 z późn. 
zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji 
naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania f i
nansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni Mieszkaniowej „RUBINKOWO" w Toruniu, co jest 
zgodne z kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych 
(kodeks IFAC) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 
z 13 marca 2018, zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych re
widentach oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania spra
wozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z wy
mogami i kodeksu IFAC. W trakcie prowadzenia badania kluczowy biegły rewident oraz 
firma audytorska pozostali niezależni od badanej Spółdzielni zgodnie z wymogami niezależ
ności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RUBINKOWO" w Toruniu jest odpowiedzialny za 

sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozda
nia finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 
i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi 
zasadami rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, 
a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporzą
dzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodo
wanego oszustwem lub błędem.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RUBINKOWO" w Toruniu jest odpowiedzialny za 
ocenę zdolności Spółdzielni do kontynuowania działalności, za ujawnienie spraw związa
nych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako pod
stawy rachunkowości, w sytuacji kiedy Zarząd nie zamierza dokonać likwidacji Spółdzielni 
ani zaniechać prowadzenia działalności.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowo
ści. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdaw
czości finansowej Spółdzielni.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności że sprawozdanie finansowe jako 

całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz 
wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wy
sokim poziomem pewności, ale nie zawsze gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgod
nie z KSB 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 podejmo
wane na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni 
Mieszkaniowej „RUBINKOWO" w Toruniu ani efektywności lub skuteczności prowadzenia 
jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawo
dowy sceptycyzm, a także:

• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finanso
wego spowodowanego oszustwem lub błędem, ze świadomością, że ryzyko niewykrycia 
istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, ce
lowych pominięć dla wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej i jest ono 
większe niż ryzyko wynikające z nieumyślnego błędu; projektujemy i przeprowadzamy pro
cedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wy
starczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii;

• oceniamy stosowane zasady (politykę) rachunkowości oraz zasadność szacunków 
księgowych i powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni;

• rozważamy, czy zasada kontynuacji działalności jako podstawa rachunkowości zo
stała zastosowana odpowiednio; na podstawie uzyskanych dowodów badania oceniamy, 
czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może pod
dawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni do kontynuacji działalności. Nasze wnio
ski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozda
nia biegłego rewidenta, nie obejmują zdarzeń przyszłych; jednakże przyszłe zdarzenia i wa
runki mogą spowodować, że Spółdzielnia utraci możliwość kontynuacji działalności.
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• planujemy procedury badania kontroli wewnętrznej pod kątem oceny jej skutecz
ności w sporządzeniu i rzetelnej prezentacji sprawozdania finansowego, jednocześnie nie 
jest naszym celem wyrażenie opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej w działal
ności Spółdzielni;

• 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.

Inne informacje - sprawozdanie z działalności
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje badania sprawozda

nia z działalności, ale w związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiąz
kiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności oraz rozpatrzenie, czy nie jest 
istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas ba
dania lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. 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.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2018 zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„RUBINKOWO" w Toruniu.
Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności speł
niało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Opinia o sprawozdaniu z działalności
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.

Kluczowy biegły rewident Brygida Gładkowska nr 1145 zbadała sprawozdanie finan
sowe w imieniu Firmy Doradców Finansowych KarG&B z siedzibą w Toruniu, ul Św. Kata
rzyny 4A/2 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 1026.

kluczowy biegły rewident 
Brygida Gładkowska nr 1145
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