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Poclmiot uprarvniony clo badania spran'ozdari fina*sov1'ch nr 32*7

Eaport uzupelĘiajęey opiEię z badania spra}Y*Zdania flnarrsł:wego

d}a Zgrołradzenia Wspólników
Towarzystwa Buelownictwa Sp*łecurrego ,oMotławcr'o Sp. Z o.o.

za okres obr*towy od l' styeznia ŻillŻ r. *o 31 grudnia Żłl.Ż ł.

Raport został opracowany w związku z baclanienr sprawozdania finansowego
Towarzystrł'a Budownictwa Spclłecznego ,.Motława'' Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
przy rr1. Królikarnia 13. (zwarrej dalej Społką)'

Badarriu podlegało sprawozdanie fi nansowe cbej rnuj ące :

(a) wprowadzenie do sprawozdania linansowego,
(b) bilans sporządzony na dzień 31 grudrria 201Ż t', który po stronie atritywów i

pasywów wykazrije srunę 175.488.815,14 zł.
(c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od i stycz:rla?a|Ż

?aI} r' wykazujący zysk netto w-l'wocie L668.320,94 zł"

(d) dodatkowe infornracje i objaśnienia.

r. do 31 -erudnia

Sprawczclarrie finanscvre zastało podpisane przez Zatząd Spółki łTaZ osobę

odporł'iedzialną za prrowadzenie i<siąg raciruŃowych dnia 19 kwietnia 2013 r' Rapon
ten powinien ilyć cz1tany wtaz z opinią biegłego rewidenta clla Zgrornadzenia

Wspólrrikow Społki z d*ta 18 kwietrria 2013 f' do$czącą w_yzej opisanego

sprawo zclani a fi nans owe-9o.

Raport zawiera 21 k+lej*o ponEElnerowanych s€ron i składa się z n*s€ępujący*h
ezęści: 

Strona
I. ogólna charakterystyka Spółki
il. ogólne inibrrrracje dotyczące przeprowadzonego badarria

n. Podsriilowanie przeprowadzonego baclania

IV. Araliza tfnansowa
V. ornówienie pozycji sprawozdaniafinansowego
VI. Stwierdzeniabiegłegorerł'identa
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Gdańsk. drria 19 kwietnia 20i3 r.

Krzysaof Pawelslii
Kluczorły biegły rewident
nr w re-jestrze 10942
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T'*+varzystwa E*dowrtietił'a Społecz*egs ,,lĘ€*śława'' Sp. z o.o.

Rtport *zrrpelrllej ący i;pinię g P}ad*E}!p spr*w*zelaei:ł E!* xn solveg*
za okres olrrotowy *cl 1 styczni* Ż*1Ż r- cE* 31 gr*clrii* 2GŁ2 ł.

(a)

I. oeólna charakterystyk* Je*E:+sśki

Towarz'vstwo Budownictwa Społecznego ,.Motława'' Sp. z o.o.. Zwane dalej Spółką.

prorł'adzi srł'oją działaiirość -w oparciu o przepisy ustarły z dnia Ż6 paŻclziernika i995
rokrt o nielrtórych foirnach pclpier'ania budowrictwa mieszkaniowego (tekst jednolity

Dz.U. z 2013 roku. poz. 255). irstaq,' z dnia 2I czer+,ca 2001 roku o oclłro*ie praw

lokatorów. nieszkaniow1łrr zasobie grrriny i o zmiarrie Kocleksrr cywiinego (Dz'U' Nt 71.

poz. 733 z poźn. zm') oraz ustawy z drria 15 wześnia 2000 roku Kodeks Spółeli

Handlowyglr (Dz.U. Nr 94. poz. 1037). Siedziba Spółki mięści się rv Gdansku przy

rr1. Królikarnia i3.

Ak1 załozycielski SpÓłki sporządzono w tbrrnie aktrr irotarialnego w Kancęlarii
Notarialnej M. Dambek w Gdansku w dniu 21 gmclnia 1999 r.. Repertoririm A ru

1654411999. Sąci Rejono\ryy w Gdaliskrr r'rryciał postanorvietrie tl rłpisie Społki do Rejestru

Harrcliowego pod ru'RHB 11715. Postanowieniern Sądu Rejorrowego w Gdańs}:l'r Wydział
Gospodar'czy Krajowego Rejestru Sądor.vego z dnia 11 1rrtego Ż0O2 r' Spółka została

wpisana do Krajowego Rejestrrł Sądor'vego Reiestrrr Przeclsiębiorców pocl }lr

0000090406. ostatrriego aktrralrrego odpisu z Krajorvego Rejestrtr Sądorvego ciolłonano

drua2lłwietnia 2013 t.

(c) Spółka posiada nadanY iei w dnirr 14 lipca 2000 r' nunter iclerltyfikacji podatkorvej NF
583-26-77-715 oraz statvstycznej nadany w dniu 7 lipca 2000 r. w systeinie REGON
l9Ża$457.

(cl) Rzeczywistyrn przechniotenr działalrrości SpÓłki zgcldnie ' W10\Ą,ą było:

. btldowanię domów rnieszkalnych i iclr eksploatacja na zasaclac1r najmtt;

u trabyrvanie budyrrkÓrv mieszkalnyc}r lrrb iclr częścil
c prowadzenie renontów i modernizacji obiektów ptzeznaczan5'ch na zaspokojenie

potrzeb mieszkaniowych ira zasadach najmu;
ę wynajnorvanie lokali uzy.tkowyclr i garazy znajdującyclr się rv zasobacir SpÓłki;

e Sprawowanie na podstau'ie unów zlecenia zarządzania i łrcirninistrorvania budyŃami
mie szkalnymi rrie starro wiącymi własncl ś ci S półki ;

Ć sprzedaz lokali rrrieszkalrryclr bedącyclr ivłasrrością Spółki za iłyjątkiern lokali
rnieszkalnvs.:lr \Ą, brrdyliiaclr wadesiorrych pr'zy wykorzystaniu k'edytu, o któryłn

mowa rv ar1. 18 plrt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o rriektóryclr tbnrrach

popierania budorvuictwa mieszkauierrve go ;

r prowadzenie innej działalności zrł'iązarłej z b::dorł'nicttłlem nriesz1'aniorł,'Ym i

iirfi'astrukurą to lłlarzysząc ą. w szc ze gó 1rro ś ci :

_ świadczenie usłrrg inrł'estycyjn}clr rv zakresie buclouł:ictrva lrrieszkaniowego i

irrfi'astruk1rrry towarzysącej'

(b)

Bie ro Eiegłego Reę'iderrtit Krą'sztof Paęvels ki



Torł'*rzysttv* B u cEclrvnietwrr Sp ełecr'Ę egs ",M*tłar3 *'' Sp. ł o. cl.

Raport *zupeEniaj ęcy *pErrię z bacla::ia sErrarv*gel* p:ia fi ętaą gorł'ego

za *kłes +*,rrot*wy *<! 1 sĘerniaŻł1Ż:'. c}o 31 głxd*ia Ż*1Ż':.

(e)

- pełnienie furrkcji inwestora zastepczego rą' działaltiości inrvestycyjrrej zrviązanej z

intiastrrikJurą techniczną.
_ brrdorva bud;zrd;51' i lokali uzyteczności prłbiicznej. zrł'iązaĄ,clr z

fuidlcj onowaniem zespołów rnieszkairiowyclr.

Sprawozdanie fina*sr'łrve Spółlri za ubiegły okres obrtłtorły zostirło zbadane przez Biruo

Biegłego Rervicienta Zdzisław Jatriszewski z sieclzibą tv Gd5łli przy ul. MiętoiłĄ 3i 1

i uzyskało opii:ię bez zestzeŻeń.

Sprarvozdanie finensowe SpÓłłii za ubiegły okres obrcrłorł,y zostało zatrvierdzone ucłrr'vałą

nr 5DaŁ2 Zs,llycza1nego Zgr'onradzetlia Wspólrrikórv z cl:nia ]0 nraia Ż0l2 r. Zysk netto za

ubiegłyrokobraclrrurliowywkwooię881.748.70złZvł,1,czajneZgromacizenie
Wspólniliórv zgodnie z ucirrvałą nr 6lŻ01Ż z drria 10 maja 20IŻ r' postanovvi}o

pT zeznaczyć na p o clrłry Ższenie kapitału Zai]aso w e g o Spćłki.

Sprarł'clzdanie za rrbiegły okres obrotorłry zostało złozone w Krajov',1'rn Rejestrze

Sądowimr w clniu 18 lłaja 2012 r. oIaZ w IJrzędzie Skalbow}'n rv dniu 18 maja 2a1Ż r.

Spr-awozdanie tjnarrsow? za ubiegły r'ok obr"cltorły nie pocllegało ogłcszeiriu w Monitorue

Polskim.

Władze Spółki stanorą'ią: Zgporiraclzeirie WspÓlnikólv. Racla Nadzorcza i Zarząd.

W badarrym olir'esie Zarząd Spółiri do dnia zalqończęnia" badarria był jednoosoboi-v.v.

Frrnkcię Plezesa Zarząclu pehił Pan Tadersz Mękal.

Kapitał podstarvor.ły Spółki na dzień bilansowy iłyrrosił 86.163.000.00 zł i dzielił się na

86.163 udziały o war1ości nominalnej 1.000.00 zł kazdy. Na dziefr bilarrsowy'r,r'artość

kapitałrr rł4asne go rłryrro siła 9 4'625 .989,53 zł.

Dnia 15 styczrria 2013 roku 1iapitał podstawov,y wzrósł clo liwoty 87.5ó3.000.00 zł. ilo
wydaniu przez Sąd Rejono\ĄY w Gdalisku postanorvienia o zarejestrowaniu wniesionycl'l
przez Wspólnika środkÓw pierrięzrrycir rv w1'sokclści 1'400'000.00 zł rra podrłyzszenie

kapitału zakładorł'ego Spółki.

100% rrclziałów SpÓiki było objęĘclrprzez Grnirrę Miasta C}dariska.

W ciągu badarrego oliresu oraz do dnia zakoriczenia badania str'rrktl'n'a własności udziałólv

Spółlii nie rrległa zmianie.

Srednioroczne zatrltdnienle w SpÓłce w rarnaclr lunow}i o }}racę rłyniosło 1B'71 etattiw.

(f)

(f)

(e)

ilt

(i)

fi)

(k)

(1)

(m)

B iu ro ĘiegEego Reę'! cle*ta Krryszto f P*ęv*ls E<.!



Tow*rzystwo E*tlcwni*trv* Społeeznego o,lĘ{ctława'' Sp" r o"o'

Raport *zupełniający cpinię z bpciani* spr*waaclartla *nar:sowego

"o 
ok'.* alrratowy oc! 1 styczrria 201Ż r. elo 31 gr::d*ia Ż*1'Ż r-

(n) Biezący okres obrotowy obejrrrrrje 12 kolejnych rniesięcy od l.01 .2012 r' do 31.12'2012 r'

Ubiegły ola-es obrotoiły obejrnuje oclpowiednio 12 rniesięcy roku 201i. okles oblotow1'

drł,a lata lvstecz obejmrrje odpowiednio 12 miesięcy roi<''l2010.

Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Pe"rvelslii zostało w1'brane na audytora SpÓłki

uchwałą tlrŻ3lŻOI?RadyNadzorczej zdrua i9 grudnia ?0I2r'

Badarrie przeplowadzono \Ąr siedzibie Spółki na podstau'ie unro*y zawa*ej w dniu 4

lrrtego zor; i. pomięłizy Spółką. jako Z1eceniodawcą a Biurem Biegłego Ręwldęnta

Krz]sztot Parł'elski z siedzibą w Gdaliskrł pTzy rrl' Słcwianskiej 31lI2. jako

Z1ecerriobior'cą'

Następrłjące inw'entaryzac_je zostały przeprowadzor1e ptzez SpÓłkę lv okresie objętym

baclaniem:

(a)

(b)

(c)

. dr'o84 spisl'l z natulT i1ości składrril':ow rnajątki-r:

- środków pienięznyclr w kasie 1yg stanu i-ra clzień 31.12.2012 r.;

o drogą uzysliania potrvierdzeń stanów sa1d od badlÓw i kontrahęntótw:

_ środków pienięzrryclr na racll-lr*laclr lraniiow1,clr 1ąlg stanu rra dzieri 31.1?'201Ż r ':

- rozrachrłnki \Ą' IV k'łattale Ż012 t';

. drogQ porównania danyclr ksiąg raclrrmkowycir z oei;rowiednirni dokunentami:

s'oJ[o." hwałyclr rv budowie wg starru na dzień 31.12.2012 r.;

- produhcji w tohr rvg stattrt na dzieir 31l?.Ż0l? t';

(d) otrzymano oc1 Zaruądv SpÓłki ośrviadczetrie z dlria 19 krvietrria 2013 roku o

kornpletnoŚci' rzeteltrości i praividłorvości sprarł'ozclania finansowego przedstarvionego

do badarria i ujawrieniu w'iiiforrnacji dodatkowej wszelkiclr zobowiązań warunltowy{rb

olaz o tlie zaistnieniu lrrb ervetrtualn}łrr zaistnienirr do drria zakończenia badarria zdarzen.

rvpł-vrł'ając-vch rv sposób znaczący na rł.ielkość darry'clr łv-vkazanych rv sprawozdanlu

finansowym za badanY rok.

i;rfcrmae

Biłł ro B iegłego Rewide*ta Krzysztof P:trvelski



T*warzystwo B*c}ownictwa Sp*łecznegs ouMctławaoo Sp. z *-o-

R*port ttz*pełniajęey opinię z Łraciania sprawozrlania finaxs*F/eg*
za okres obrot*wy od L sĘcrniaŻł1Ż ł. do 31 grudxiia Ż*L2 r,

tII. Poclsumowę:tie przeprgvleclEgŁegq jgdgE!ą

Wyniki baclania sprarvozdania finansowego Spółki araz
finarrsouycłr nie rv-vkazrrie, al'iy istniało zagroŻenl,e konfvrrtncji
miesięcy od drria bilarrsowego.

ana1iza wartości wskamików
clziałairrości Spółki w ciągu i2

Biłro Biegłego ReęviElenta Krzysrtcf P*welslci
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Towarzystwo Brpdowxtictwa Społeeznego ooM*iława'' Sp. z o.o.
Rapłrt r:zupełnlajęcy o1-*i*ię z bacEani* spraw*zc!*nia ffn*łscwegs
za akres olrrot*wy *d 1 stycz*i*ŻillŻ r. c}o 31 gr*d*ia 2CŁ2 ł.

Sytu*cja rnajętkarv* i firlansołę'a, *ynik #i:ansowy oraz rentownaść Spółki

Działalność gospodarczą SpÓłki. jej wynik finarrsorły i rentorłłroś c za rokobrotorły oraz sytugęję
majątkową i firransową na dzień bilansowy w porórłrratriu do okresu pop'zedza.1ąc.go
charalcteryzuj ą lrastępuj ące rł,skaŹniki:

J.m. Bieżący ŁIbiegĘ olłres
okres okres rlwa lłta

wstecŻ
lYskeźniki akhvnośłi

- pr'odukt5łłrrośĆ rnaj ątku
ogólenr

- plodukĘłłłiość majątltu

trwałego

- procil-rkryrłno ść kapitału

własnego

- szyblłość obrotu należności

_ szybkość obrofu zapasór.v

0,040.040.05
prą'chod-'- ze sprzęda4
przecięhry starr Ńłwórv

prr.l'chod.''' ze sprzecl a4'
przeciętny starr akĘłvów trrł'al'vch

przychod)'ze spr.zedazy _
przecięflry stan }:apitałrr właslrego

przęc. stail na]ężności l{1'ótliotefillin. x 365 dl}i

przychody ze sprzedaży

plzeciętny stan zapasórv x 365 chli

ltoszty dzia.łallrości opera.c1'jnej

zvsk/strata. netJo

prz;-cho d1,' ze s lrrze daz y

zyslVslrata ze sprzeclał
prąvclrody ze sprzeclaĄ

ł-sk/Strata netto

przecięilry sta-n akt'Vlvów

rys1i/straJa. netto

plzecięfuy stan kapita.h rvła*srrego

0.05 0.0-s 0.04

0.08 i]"07 0_(}ó

44,ło

53

33

ót)clni

Wskaźniki rentowności

- rentorł.ność sprzeclĄ netto

- rentorłłrość sprzeclaĄ' bnttto

- rentolrłrość nrająt1ru ogólenr

- lentorvrrość kapitahl

rvłasnego

)) )^

39.0ó

1.00

1^79

i 1,34

3 0.85

0,57

1.00

11.51

0.45

0,71

.o

o/
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Towarrystwo Bud*wnietw* Społeeznego ,oMotł*wa'' Sp. z o.o.
R.apo rt rrzup ełniaj ący opin ię z lr*.d aeia spr*rvozcl an ia fi n acls oĘryego
za okres obrotowy od 1sĘezni*Ż,0!Ż r. do 31 gruclnla Żt12 r.

It oniec Koniec
bieźącego ubieglego

okresu okresu

Koniee
okresu dwa
lata wstecz

Wslrgźnilłi fi nansorvania

- stopa zad'h.źenia

- szybkość obrotu zobotviązań

_ pokrycie rnaiątJiu trwalego

ka1ritałetrr rvłasrr1rrr

_ trwalość skuktury

finansorvania

Wslłaźnilri ph'nności

- p.lpności I

- ptynności II

- plrłrrości III

srttrra zo bor.viązari clłrrgo i krÓtkotem irrclrłYcir

suna pasyvórł'

przęc. stan zobor.r'ią.zari krÓt]rotęrrn. x 365 dni
koszty działalrrości operac!ne'i

kapital ił4a-qny

akĘłva' trr.vałe

kapita,ł rł4asny + zoborł,iązania
dfugotęrrninor,ve

sunra pasyvórv

akt'vwa obrotowe ogółęnr

zoborł'iązania }rótkoternrinorłę

a]tĘłra obrotolve ogółem - zapasY

zobowiązania krótkoterm inorł'e

śrocllłi pieniężne

zobowi ąza:lia. ltrÓt]totęrnrino'"rę

0.91 0,91 0,95

dni

0.43

399

0.6 r

0.39

t80

u.b /

0.40

-r06

t).66

3.86

-1.70

3",50

4.86

4,7 r

4,49

l0 i1

10,21

9.68

Bi*ro BiegPego Rewider:ta Kłzysztof PaweEski
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Towaruystwo Baldorvnictwł SpateczEiego ooMo€ława'' Sp. z *.o.
Raport uzrrpełniająey apinię z bacla*ia sprarvoztl**ia fina*sorvegc
za ckres Gbrotowy od l sĘczniaŻ*t2 r. do 31 gr*dtria 2$1Ż r.

V. omówienieE:ozvciisprawozdaniafin*.nsowego

l. Wartości niematerialee i praw*e

Irure wartości niernaterialrre i prawne 5'72lJa zł

Wartość brutto 77 '972,95 zł

Dotychczasowe rulorzenie - 72.25l,85 zł

Wartość netto 5.721,70 zł

Badanie przeprowadzono pod kątem: istnienia. prawiclłolvości wycerry, krvalifikacji.

W opar'ciu o wyniki badania strł'ierdzoncl' ze:

- badane pozycje zclstał.v prawidłowo podzielorre wg Ę,trłłów,- kompletrrie i dokładnie ujęte'
' jednostka pcsiada prawa r'v{asności do rłartości r$ętyclr r.ł, ewidencji,
- wartości niernaterialne i prawne zostaĘ praw{c1łowo zaprezentowarre rv bilansie.
- nie stwierdzono natuszenia zasady ostroznej \ĄT/cęny.

Ż. Ezeczcwe tkĘva trwałe

Na pozycję składają sie głównie posiadane przez Spółkę tirrclynki, gnulty oraz poniesione na}iłady
na środki tnvałe w br-rdowie. Zmiany w środkaclr trwaĘclr w badanyrrl oi<resie obrazuje ponizsza
tabela.

T

Bi*ło Biegłego Reęvidenta Krcyszt*f F*welski



Tow*rzystu'o Bę:d*wnleśrva Sp*łełunego ooPE*tPaw*'o Sp. z *.o-
EŁap + rt *zrrpetr*iaj ęcy apirrię z b gcEar' Ea sęrr*rv*ect ełia *na*s *wego
za *kres obrotcłry ocl 1sĘczriiaŻttŻ r. do 31 gr*clela Ż*!2 ł.

Zirriana Stal1ti rzeczcrłycil akĘłłó\Ą/ tl\Ą'ał}.ch

W wyniku pueplowadzcłrryclr koirtr-oii i testów biegły r.ewident tu1,ska} pewirość, iz w istotnvciraspektaclr: ' i --

zachou.ana zostaŁa zasada ostroznej MYcetlY,
jedrrostka posiada plawa rvłasrrości qvkazanycfu iv biiansie środkórv tlwĄclr,
łrie strł'ierdzono zclalzeń po r1acie lrilansu mając5zoi1 rłpĘrv na środki tr-waie.
poz'vcja w bilarrsie została Zaplezeltowana irrarł,idłorvo.

Grunty Sudynki , lokale
i obielĘ
inzynierii
iądowej i
v,odnej

Łiruądzenia
techniczne i

m*szyny

Sroclki
tr:inspoI.tu

Inne
śroillii
trwłle

Sroclki tr:ł'ale
rv budorvie

RTZEM

Wartość brtltto

BO 01.01.20i2

Zr.vięltszenia

Przemieszczenia

Zmniejszenia

-34 914 815.65

239 53 1"48

93 218 398,39

22 193 656.09

889 172.02

5 765.53

0,0t) li T_t1 f) 10 29i 695.20

tfi 927 048.?3
-22 193 65ó.09

t-39 389 223.18

20 932 813.76

239 531.48

BZ 31.12.2012 34'705 284.17 1r5 442 054.48 894 937.s5 0.00 15 142,Ż2 9 025 087.34 l6t) 082 5t)5.76

Umorzenie

BO 0i.01.2012

Zwięliszenia

Zmniejszenia

0.1)0 1L)4ę 442'6]

99t 2-28,s0

51,2 041"94

79 511,:8

0.Ł)L) 15 142.22 4 575 ó3Ż"B3

i ()i0 742,18

0.00

BZ 31.12.2012 0.00 5 r)40 671.17 59l 562.Ż2 0,00 15 142.Ż2 0.00 5 641 375.61

Wartość rretto

BO 01.01.2012

34 944 B1,s.6s B9 198 955.72 377 124.08 0.00 0.00 10 291 695.20 134 8 12 590.6s

WartośÓ nefto

BZ 31.12.2(\12 34 705 284^t7 I ic) 401 _lB-r.,1 I 303 37-5.33 0.0t) 0.00 9 025 C87.34 154 435 1,10.1-s
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Towerzystwo Bud*rvnic*wa Sprolecz*ego o,Motław*'' Sp. z o.*.
Rapo rt uzup ełniaj ęey *pinię z bacl ar_ria sprawozcl ałia fi :: a*słrvego
za okres abratowy od ? styezni*ŻG12 r. do 31 gr*dn!* 2iltŻ r.

3. Należltości długotermiręowe

Pozyejana dzien31r.12.2012 r. nie rłystąpiła.

4. I*westycjeelługotermigr*we

Pazycjana dzien3I.12.2012 r. nie wystąpiła'

5. Długoterminowe rozliezeriia rniędry*kressw€

Porycj a na dzień 3 1 .12.20 I2 r. nie rłystąpiła.

6, Zapłsy

Zapasy

wĘm:
półprodukty i prodrłLty rv toku

Nalezrro ści krótkoternrinorve od j edno stek powiązanycir

Nalezrrości krótkotenrrirrorłę cłd pozostaĘclr ieclrrostek

w Ęzm:
na]ezrości z Ę't. dostar.v i rrsłrrg
nalezrrości z Ęł. podatków
inne nalezrrości

Pozyłja obejmrr-je roboty w toku obejrnqjące poniesione irakłady przygotowawcze (}adarria
arclreologiczne, koncepcje ar.ciritel'1otriczne' prowizje od kred5Ą.Lr, .olo{ porądkowe terenrt)
związane w lrudorł'ą trudyŃu przy ul. Fanieńskiej w Gdarisku or'az trakłady rra si"ci wodociągoił,o
_ kanalizacyjne. które będą przezrraczone do sprzedazy'
Prace zo staly wyceni one r'vedług rzecz}rvi stęgo koszfir rvJĄrvorzeni a'

Prezerrtacja pozycji w bilarrsie jest prawidłowa.

7, Należr:ośeikró€kcterInino*'e

833.61Ż,37 Zł

833'612.37 zł

0.00 zł.

595,a76,78 zł.

547.588'80 zł
15.883,47 zŁ

31.6a4.51zł

Na]ezności z ĘĄułr"r dostaw i trsług obejmrrją:
naleztrości netto Z Ę'tliłu czyrszÓw (213,5 tys' zł)
nalezności netto z tytułu ocisetek od nalezności crytrszowych (59.9 tys. zł)

Biupł Biegłego Rewidenta Krzyszśof Pawelsl<i



?owarzys*vo Burlaw**ctw* Sp*łecE*ego ,,M*€ław*'u sp. z c;.*.
Ra p* rt rxup eś*iej ą cy <łp i:tię z -*aci 

=* 
ia sp rar+.*zcl * cĘ ia sEE a Es {}rv e=*

za *kres obr*towy oc! 1 sryczrrEa Ż#żŻ r. cEo 3E g:.i:rini* Ż*|2, r,

rrależrrości z Ętufu dostarv i usług Q74,2 tys. zł).

W w1'nikrr baclania uzyskano dane uzasadrriające wydanie następrrjąc5zclr opirrii:_ ervidencja arralią'czna nalezności prorvadzorra jest z podziałem -wg oclbiorcólv.- tralezrrości zostaĘ rrjęte rv sposób liornpletłiy'
- dokonaire odpisy aktuaiizujące war1ość nalezności w pełrri ulealnia.ją ich waI1ość rra

dzień bilanso\Ąy:
- pozycja została prawidłowo zaprezentowana w bilansie.

8. I*westyc.;e!ł.ó€koternrE*o*'€

Krotkoterurinorve alt1tła finalrsor',ę 19'139'Ż99,66 zł.

tv t}łrr:

środki pienięzrre w kasie 782.21 zł
środki pienięzrre w ban]rLr i9' 138'5 17,45 zł

Łrrvesiyc,je krótkotermilrorł'e zbadaLnri metoclą kompletną rv opłcitt o ewiclen*ję księgorvą jeilnostki.
prot*kołv iiłrve*taryzacji oraz lr.y_ciągi bankowe i potwierdzenia sald bar*orq.ch.

W oparciu o badane dokunrenĘ l-Ę/skano iirfornracje pozlvalające *a rłyciącnięcie następł-ljącyclr
lvrrioskÓw:

- iiirł'eslycje krótkotęrnriltor.l'e zostałł,r.rjęte rv sposÓb kornp1etnv' obejnruja otre iokł.ty
bardiowe oraz śradki pienięzire na raclrru*laclr banko-lłycir i w kasie.

- salcla środków pienięmyclr zostaly potw'ierdzone pYtez banLi lr-rb rv rezultacie spisl'l
z natury.

- ptęzentacja pozycji w biiansie jest prarł'idłowa.

9. Krótkoter*?irr*werczEiezer;lamięclzy*kr€sswe

Krótkoterrrrinowe roziiczenia międzyokresowe 479.975,a8 zł'

Pozycja obejintije cz}łxlę r'ozliczetria rniędzyolł'esowe kosztólł,na ltoniec oklęstl obrotowego, do
którycir za7iczano lroszty, ktÓre podle gają rozliłzeniu rł, następn5,cfu oliresaclr oraz rvar-tość gnłrtu"
który został sprzedany rv2013 r"
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Tow*rzysttvo Et:dawrtictw* Sp+łecz*ego .'Fr{otława'' Sp. z *.o.
Raport eztrpet*iająey *p!*ię z bacl*ęia sprawczcE*xia fig:arns*weg*
za okres obrotowy od l styczxiaŻ*l2 r. clo 31 gr*cinit źillŻ t.

10. Kapit*ł wEesny

Kapitał rvłasny

w{łn:
- kapitał podstarł,owy

- kapitał ZapaSO\Ąy

- pozostałe lrapłitĄ lęZenĄJowe

- zysk netto

7Ż. Zob*tviąza:tia t€9*gctełrni**rve

Zob owi ązarria dłtlgoterminorve rł'o bec p o zo stałyclr j e clrro stek

rv tym:

1.

Badaniern objęto znriany w kapitale własnyrr w oparciu o Limo\Ąę 3pÓłki. rrc1rwały Zgrłmadzłtił
WspÓlnikórł' oraz ptzepisy kodeksu spółek lrarrdlorłyclr.

w wynik-Ll badania rzyskarro irrformacje pozłvalające na w-r'ciągnięcie następrr|ącycłr wnioskóiv:

- kapitĄ zostały ujęte w sposlib kompletrry,
- erłiderrcja kepitałcrv rł4ł"slryclr jest prawidłor.r,a i ulożliwia analizę rv'vkazan1,łlr znrian

stanórv kapitałórł' od B.o. do końca okresu sprawozclawczego.
- kapltały zostały prarł'idłowo Zaplezentolł-ane w bilansie.

11. Rezerwy aa zcir*wiązania

Porycja rra dzień 31.12'2012 r. iv badanej jednostce nie rł,ys1ępg;..

8ó.i63.000.00 zł

5.394.668,59 zł

1'400.000.00 zł

1.668'320.94 zł

94.625.98,1).53 z.l

70.4?1.323.99 zł

- kredy.ty 49.054"664.4Ż zł
- irure zoboił,iązania długoterrrrirrorł'e ŻI'369 '659,57 zł

V/ rłynikrr baclzuria strł,ierdzono. ze zobowi 1zanił długoterirrirrorł,e dotyczą rrzyskarrirclr
kał-rcji r^,płacon5'c1r przez najetrrcórł', partycypacji rv k'osztach Łruclouy nrieszkari osób
flzyeznyeb jako rrajenrców omz krł'otę zaciągnięt'vr-:1r kr.e:d},ićlw w Barrtrlu Gospoc]arsnł,a
Krajorvego, o okresie spłeĘ pr'zel'raczajEcej 12 rrriesięc5, od dnia bilarrsorvega'

Pozycj a prawidłcił'o zaplezentorvatra w b iiarrs ie.1

ł
,,I
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Torvarcystrvo Brrdownictw,a Społeczilego noM*tłarvau' Sęr. z o.o.
Raport uzupeł*i*jąey cpinię z *ac!*nia sprarvczclaĘia ftntcisaęveg*
za łkres olrrot*wy ocl 1sĘez*iłŻ*1Ż ł. cEo 3i gr*clnia Ż*1Ż ł.

i3. Eolr*więzar:ia k_rótk*tełmi*oęve

llroh c c .i e ł {n tl s't ek pol l' i q:n Ą.cl t

Pozycja rra clzieri 31.12.2an r' v,, baclatrej jeclrrostce rrie iłystępuje.

Wo he c Jło:o.ł l ah,cll i edt la'tr e k

w Ęłrr:
kredyty ipoĘczki
zoboił'iązania z ty.tufu dostaw i usłrrg
zobowiązania z Ę'tuiu podatlłów, ceł i rrbezpi eęzeńspołecznyclr
zobowiazania z t1Ąułu w1t:agrodzeń
irure

W lr1łrikrł badalria stwierdzcnc:

Funłh,ts:e spslialne

Pozycja na dzieli 31lŻ.!an r' lł, badatrei jednostce nie rłystęplrje.

14. R*ztricze*ia reiędryokresGrr'e

Rozliczenia międzyal*esorve

- pczyci:i kr'ecl;'tów obejrrtr{e zaciągrriete }red;'q' rv Balrkrł Gcspor'larstrła KĘorłego'
rv klvocie podlegającej spłacie rł' okresie 12 nriesięc'v od drria biiansarł,ego._ istnienie zoi_rorvi4zan z Ętułu dostaw i usłrr-q zcstało rlctrł1erclzol7e pTzez dostarvców
uzgodnieniern salcl w IV hvafiale 20lZ r.,

- zoborł,iązł:ria wyceniiłno u'kwocie ąvmagającej zap1aĘl,
- prezentacja płzycji r.l bilarrsie prarvidłorva.

Zobowiązania z t1tufu poclatkÓrv i ubezpieczeri społeczycłr rł, istctnych aspeklach zostĄ rryliczone
prau,idłorł,o, zgoclnie Z przeplowadzonyni vr.yliczeniarni.

Deklaracje podatkorve Spółki mogą stanowió przedłriot korrtroli właclz skarbowy,ch. Z ł-iwagi tra
fakt' ze zastosowanie przepisórv prarłłryclr clo wiehr roclzajórv transakcii pi'idlela róznorodny,m
interpr'etacjonr. l*ł'clĘ wylcazane w sprawozdanirr i-inan'o.i1orr nrogą ritęc 

'mianle 
w tęrmitrie

pÓŹniejszym na ostater-:zny wnitlsek władz skarbowvch.

5.464,399.25 zł.

L530.763,95 zł
3.393.630.84 zł

2Ż3'ó18,30 zł
6.721"66 zł

309.664.5a zł

c.00 zł

-

Bś*ro Blegtego Reęvicle*ta Hrcyszeof Paęvels}<i

4.974'102.37 zł
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Towarzysfrvo Bu*owrtict*'a Sęro€eeEEiegc ,oh{otł*w*'u Sg:. z cl-o-
Raport uz*peEniający *p!*ię c Ł}*d*Eęia spr*wcse!anla #:ransow,eg*
z* *k:"es abrctowy ocl t sĘ,caxtia Żs!2 r. clo 31 gruc!*ia ź*1Ź r.

Pozycja obejrnuje głórvrrie rozliczenia międz'vo1ł'esov.,/e i]Izyt:lroilórv z Ętułrł otrzpnanyclr upłatz t5''tułrr paĘcypacji rra przeclsięwzięcia inwesfycyjrro builowlane t'gśs,z tys. zł). r_rmorzónia
części kledytl-r rra realizację przedsięwzięcia irrwestycyjrro - btrdowianego Ze środkórł, KFM
(3'945,3 Ęs' zł) olaz zobowiązali rłynil':ającyclr z tbktur ctlzymanych po cliriu bilansow.r,rrr (47,0
tys.Zł).

15. Za*ezp>źełzenE* lra nr*jątE<u *stęxorviorie na raecz osóŁ tx'ueclelr

Z tytttłu zawaĘclr umórv kred1'torł.yclr z Bair]łierrr Gospodarsirva Knrjowego ustanowiono hipoteki
kaucy'jne rra kred1tolvanyclr nieruclromościacir rra łączrą kwotę 108' 1 19'000.t}0 zł.

wt5łn:
- irrne rozliczeniamiędzyoliresowe długotemtinorł,e
- łłrę rozliczetia rrrięclzyokresorvę }łótkoterminorłlę

l6. PrzyeEro*y (w:łr!*nt porów**włry}

e Przychor1y netto ze sptzedazy i zrrirłłrane z nimi:

wtyn:

prrychod;' treito ze sprzed*ry- procluktÓrv
przyclrody netto ze sytzedaĘ torvarów i rnaier.iałów
zmił.na starru pr odul'tór,v

o Pozostałe przy{-:h6dy operacyjrre

ę Prry"chody finansorve

W opar'cirr o pŻeprowadzone badanie osiągnięto rłystalczającą pewrrość,
stlł'ierdzenia. iz rł' istotnyclr aspel*aclr:

4.9a1.475.78 zł
'72.626"59 z1

7 '514'031.32 zł

7 '4l7 "512,97 zŁ

0.00 zł
96.42I,35 zł

336.015.87 zł

954.362.32 zł

aby wy'azić rrastępruj ące

- ptzycirody zostały r-rięte iv sposób kornpletrry'
- \Ąycena pzyclrodów była pmrł.idłowa,
- przyclrody zostały poprarł,nie zaewidencjonowane wg t}Ąułów.- pręZerrtacia przyclrodów w rachru:trru zyskórv i strat jest prarviclłorva.

17, Zys}<i *aGzrłyeeajrte

Pozycja tra clzieli 3I '1?'2012 r' iv badarrej jeclnostce nie rlrystęptrie'

B i* ro Eiegłeg* Retviclenta K*ysztcf P*rl eIs E<i
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Towarzystwo Bu*ownictwa Społecznego ,uMcfl&wa'' Sp. z o.ł.
R*port uzxpełniający opiłię z tłacla*la sprawozc!*ąia fin*nsoĘvego
za ckres alrrotowy od 1sĘeznź*2t1Ż r. do 31 grudxia 2{}1Ż r.

18. KoszĘ i straty

KoszĘ (wariarrt kalkularyj nyJ

o i{osztY działalrrości operucyjnej

w tym:

Wa*ość sprzedarryclr towarórv i rrratęriałów
Ztuycie materiałórv i energii
Usfugi obce
Podatki i opłaty
Wynagodzenia
Wezpieczenia społecztre i iirne śrł'iadczenia
Ano$yzacja
Pozostałe

ę Pozostałe koszĘ operacyjne
e KosztY firransorł'ę

19. Straty nadzrłyczajne

Pozycja na dzięh3I.I2.20L2 r. w badanej jednostce nie występrrje.

20. Pocla€ekclochocIo*y

Podatek doclrodowy od osób prawrycil
Pozo stałe o borviązliowe o bci ążenia wyril<u tinarrs orve go

w Wynik1t badania osiągnięto wystarczającą pewrość. aby lłyrazić rrastęplrjące stwierdzenia, iz:

koszty zostaĘ r{ęte w sposób kornpletrry i poprawrie sklasy{ikowarre,
koszfy zostały prawidłowo udokumento\ł-anę"
prezentacja kosztriw w raclrunku ąvskórv i strat jest prarvidłorł'a.

1.578.895,83 ń.

0.00 zł.
587.339.69 zł.

I.816.782,81Zł.
319.970,46 zt.
577.586,25 zł.
148.540,I3 zł'

I.066.459,64 zł.
62.216.85 zł.

534.508.44 zł.
I.712.046"30 zł'

280'641.00 zł.
0.00 zł.

Ei*ro Biegłego Rervident* Kizysztaf F*weiski



Towarzystwo E*dowr:ictwa Społeeznego ,oMotł*wa'' Sp. z *.o.
Ęaport *zupełriiająey opi*ię z badania sprawce*ania firra*sowego
za okres obratow1'*cl 1styezniaŻ01Ż r. do 3l grud::i* Żt12 r.

W wyłriku pizeprowadzonego badarria stwięrdzono, ze zgodnie z afi. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia
15 lutego 1992r. o podatkrr dochodorłynr od osób prawnyclr (-Dz' LT. zŻ000 r. w 54, poz.654;
ostatnia zffilarLa wDz. U. z2009 t. w176, poz. 1238) wolne od podatkrr są clochody uzyskane
z gospodarki zasobarrri mieszkanicwyrni - \'v części ptzeznaczonej na ceie związane
z utrzymaniern tyclr zasobórł' mieszkaniowyclr. Mając powyzsze na uwadze towarzystwa
brrdownictwa społecznego wykazują podatek od doclrodu z pozostałej działalności nie
wymienionei w art' 17 ust. 1 pkt 44 pollyŻszej rłstarły.

Rozliczenie głórłmyclr pozycji różniącyclr podstarvę opodatkowania podatkięrn cloclroclowym od
wyniku finansowego brutto przedstawiono W cloclatkowych ir:formacjaclr i objaśnieniach do
sprarł'ozdania fi nansowego.

Prezentac_ja obowiązkowych olrciązeri w}nikrr finałsowego w raclrunlru ryskórv i strat w istotnych
*spek1aclr nie brrdzi zasttzeŻeh.

Biu rc Biegłego Reęvic! errt* Krzyszto{ Pawels lsi



T*warzystrvo BęgE*rvnictitra Spcłeeattego ,oMetłi:ęvitoo Sp. z *.o.
R.*p* rt r:ztl p eEriEej ą cy a g: E:r ię z b*eE*n i* spraw*etl* lt ia E;r a rts e\ge go
ga okr:es olrr*ś*wy ocl 1 seyczrxi* Ź*12 y. cio 3E gruclrrie Ź#12 ł.

(a)

(b)

('-l

(d)

Stwierdgenia i}iegśego reĘĘ'i*elrta

Spółka przedstawiła ządarre irfoirrracje. wialygodne rł'y|aśnienia i oświadczenia rł,
rłvstarczłjącym zak'esie i rv rozsądrrytrr czasie clla ce]órv przeproił'adzeiria iłaclania oruz
przecłoz'vła oświadczenie o kompletrr}im trjęciit darryclr w księgarlr raclrrurliowy-clr i
rłykazalriu wszeikich zobowiązaii rłrarrt:rtr;owyclr oraz rrjarvrrietrilt istotnyclr zdarzeń. które
rrastąpiły po clacie bilarrsr"ł do drria złaŻęna oświadczenia'

Spółlta posiada alitrralrrą dolirrrrrentecję opisująca przyjęte przez nią zasady
rach-*trtr;owości. które mczna uznać Za poprawne. Zba_dane pruez nas operacje gospodarcze
dokunetrtorvaire b;.ły lv sposÓb kornpletrry. prze|rzysty i zos;tały poprarł,'nie ujęte w
księgaclr r'aclrurikowyclt Zbadane pTzęZ nas zapisy księgowe zostały clckonaire popr"awnie
i komp1etlrie na podstarvie dow_odtiw księgowycir Sprawozdarie filransowe rł1mika z
prarviclłowo pi'orł,ad'zorr1c1r ksiag rac}rrłrikowy'ch

Pru1'jęte zasady raclr'.*d<owości są stosorłlate iv sposób ciągły a w przypar]1i:-r dol:onania
ptzęz SpÓłkę zmiair w zakręsie stosowłnYch zasad w-Ycel1y w irrtbrmacji rlodatkorvej
ok:'ęślono iclr rł'pĘr,v :ia rłyrrik finansorł.y za biez,ący rł}ł'es obiotorłry zapęrłłriając
pcrówryrva1rrość darrrvgh t-inansowyeh dotycząc}zclr oirresu biezecego i łibiegłego. Bilens
zamklięcia tra koniec ribiegłe-qo okresu obrotou'ego zastzł pral'vidłorvo rłprowadzoriy do
ks iąg raclrlrr*lo rłycir j ako b ilarrs cirł'arcia b ie zlc e go ol,':ęs rł'

Księgi p:'ouvadzone są plzy ponocy konrgłritera \Ą/ sp,łsób rzeteiiry. bezbledrry
i sprawcizalny. Stostlrvirtie lnetcrdv zabezpieczeiria ciostęprr cl<l darr5'cir i S)/StefilŁl ici1
przetrvarzattia Są rłystarczające' Doklurręntacjtr ksi*gorł'a. księgi rachrł-tłorł'e
i sprarvozdani a tjnans orłze S 4 przec1ro'-l,yrvane rł'łaś c irvle.

Na poclstar'vie badarria syste;n'u korrtroli rvevltrętrntei SpÓłki oraz l.:adatria rviarygociności
poszczególrryclr poą'cji spr'awozdania f-tnatrsowego mozna strł,ierdziei. ze s.vstenr kontroii
rverłłrętrznej zaperłłria prarvidłorve i rzetelne prorłradzenie ksiag raclrurkorłycir.

Kapitał poclstarvorły został pokry.ty zgodnie z literą plawa i faĘczłrie istrrieje'

Inweirtaryzncje inające rnie_jsce w oi.resię badanym zostały płzeprowaclzone prawiclłowo.
zgodnie z ltstarvą o rachru*łowości' Przeprorvaclzone inrł,entaryzrcje zostały poprarvrue
lozliczclne i ujęte w księgac.ir raclruŃorłycir.

Pozyc_je kształtujące rł'yirik firransowy brutttl na działłLilrości gospodarczej Spółk_i rve
ir'szystkiclr istotnyclr łspel-taclr zostały rłjęte rł' sposób koi:rpletrry i prarł'idłor,ry.

(e)

(t

(g)

&)

if
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Towarzyst*'o Buclowrrictwa SpoPeecnego ouMotław*'o Sp. z o.łr.
Raport uzupełniajęey opi*!ę z b*d*xia spr*wozdarria *nans*}vego
za okres obrotovly od L styczrńzŻ*12 r. cla 31 grxcinia Ża12 *

(i)

0)

W5zrrik finarrsorł,y brutto został we wszystkich istotrrycir
przekształcolry w !\Ynik tina-nsowy rretto.

Wprowadzenie do sprawozdania fitransowęgl araz clodaikowe
zarvierają rvszystkie istotrre infonnacje wymagane przez rtstawę o
przedstawione we wsąl stkiclr i stotnych asp ektaclr prarł,i dłowo'

aspektach poprarłłrie

infornracje i objaśnielria
rachutr]łowości i zostały

(k)

0)

Dane liczborve przedstarł'ione w dodatkowych irrfor:nacjach i objaśnieniaclr do
spr'awozdania firransowego uzupełirione infonnacjarni za'waĘmi w części IV i V rapoffu
spełniają lv istotnyclr aspektaclr rqlmagania krajorvyclr starrdardów rewizji finansorvej
rłydanych ptzez Krajową Radę BiegĘch Rewidentów w Polsce.

Stwierdza się. ze zarówrcl podmiot uprawniony, jak i biegły rerł'ident są niezaiezrri od
badanej jeclnostki.

Bi*ło Biegłego Ę.ewidenta Krcysetaf PaweEski


