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dI: .naszcj sp6ldzie Ini
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przc;:ruw'adzit

ba<Janie rocznego sprarvuzrJania
keinczqc;, siq dnia 31. il.2ill7 roku.
[]ras'nientv poclkreslii, ze lv1'hirr Twi.pku clc badania
sprawcizclania
llnansowego
byl slusznq decy'x.iq. I}rsrviader*ni" i glqboka znajomo$.l
specyfiki
dziaialno(ci spd&lzielcxosci mieizkaniorvej, l?rchcria wiedza
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jedyne atutli ktorymi rv1,'kazali sig bar{ajq.y.
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N{alopolski Z'nl'iqzek Rcrvizljny Spo{dziclni Mieszkaniow}ch z sieclziba w Tamor,r,ie

poilnriot uprawniony do badania sprarvozdan llnansou.ych rvielokrolnie przeprolvaclzal
badanie sprarvozdania finansowego Naszei Sp(rldzielni. Kazclcirazolvo bacianie zostalo

i

rv spos6b profesjonalny. Zakres oferowanych uslug cechuie
lbchowa po,]toc zartlr.vno rv czasie badania sprar.vozclania linansorvego jak i r,r' cal,vm clkresie

przepror.r'adzone rzetelnie

s

prit rvo

z-d a

lvc

z--v l1'l .

Na

podstawie dotychczasowei r.vspo{pracv polccaml' Malopnlski Lwia:tpk
Rcrvizrjnl' Spoldziclni Mieszkaniowvch z- siedzibq w 'i'arnorvie jako partnera godnego
zaulania i rekornendac.ji.
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?589-261
?596-762
2589-792

praca,,

z Malopolskim Zrv.iilzkiem Rewizyjn;,rn Sprildzielni
Mieszkaniorvycir lv Taniorvie poclczas baciania sprarvozclaniii flnalsowcgo
za
rok 201 7.
wsp6lpracorvala

Badanie sprawozdania frnansorvego zostali: puepror.vacl zone
z nalezl,til
oborviqLzui4cynri r^,ymogami oraz

stara*o$ciq rv spos6b rzetelny. zgtidny z
z zachor,v ani em s tosor,vnych term i nr5rv.
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REFERENCJE

Zarzqd Sp6ldzielni Mieszkaniowej Krowodrza,, wKrakowie
,,
.
z siedzibq przy

ul. oporskiej 37 , udzierareferencji Malopolskiemu
zwiqzkowi Rewizyjnemu sp6ldzielni Mieszkaniolvych w Tamowie
,
z siedzib4 orzy ul. Sowiriskiego 19.
Malopolsk i zwiqzek Rewizyjny Sp6rdzielni Mieszkaniowych
w Tarnowie przeprow adzar r o czne badanie sprawozdania iinansowe
go
w naszej Sp6ldzielni.
wsp6lprac a migdzy nami ukladara sig bar dzo dobrze.
Zreconapraca
zo stala wyko nana t erminowo i z zachowani em
najwy zszei3 ato sc i.
caloksztalt wsp6lpragq qgzwala nam postrzegai Malopoiski zwi4zek
Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych w Tirnowie jako
sprawdzonego, godnego zaufania partnera, kt6ry trakiuje
w spos6b
rzetelny swoje zobowiqzania i w pelni zaslugujena poryty*rr.
rekomendacje.

,'t

t,

-tl

i:1i,,. ,,

SPO LDZI ELN

IA M IESZKAN I OWA

BUDO\A/LANI
L. dz.

WWW.SM

BU

DOWLAN I. RADOM. PL

SP6LDZiELN A MlESZKAN]OWA BUDOWLANI
UL, P1ANry15,26-600 RADOM. N P796 OI0-60 20

dnia:

Radom,

12.06.2018r.

LIST REFERENCYJNY

Mamy przyjemnosi zaswiadczyc, ze od kilku lat wsp6lpracujemy
z Malopolskim ZwiEzkiem Rewizyjnym Sp6ldzielni Mieszkaniowych z siedzibE
w Tarnowie w zakresie badaniarccznych sprawozdari finansowych.
Zlecona usluga zostala wykonana w terminie na wysokim poziomie ibez Zadnych
zastrzeZefi.
z pelnym przekonaniem rekomendujemy Malopolski zwiqzek Rewizyjny
Sp6tdzielni Mieszkanioulzch jako rzetelnego i lr-ornpetentneso wyk-onarzcq
w pelni zaangahowanego w realizowane zadante.
W yr aLamy szcze golne uznani e za pro fe sj onal izm, wsp arc i e merytoryc zne
or az 2y czl iwe po dpowi e dzi w kwesti ach ekonom iczno -ftnan s owych.
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Tarnowska sp6ldzielnia Mieszkaniowa
33-100 Tarn6w, ul. Sowinskiego
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Tarn6w, dn. 05.06.2018

REFERENCJE

zarz4d Tarnowskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

w Tarnowie zaswiad,cza, ze

Malopolski zwiqzek Rewizyjny sp6tdzielni Mieszkaniowych
z siedzibqw Tarnowie
ptzy ul' Sowiriskiego 19 przeprowadzil badanie sprawozd,ania
finansowe go za lata
2015 - 20t7.
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami dotyczqcymi
rachunkowoSci i sp6ldzielni mieszkaniowych.
Malopolski ZwiEzek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych
cechuje prof-esjonalizrn,
zaangalowanie oraz terminowoS6 wywi4zania sig z
umowy.

w

zwi?zku

z

powyzszym mozemy poreci6 uslugi Malopolskiego
Zwiqzku
Rewizyjnego Sp6ldzielni Mieszkaniowych z siedzib?
w Tarnowie innym podmioto,r
gospodarczym.
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LIST REFERENCYJNY
Matopolski Zwi4zek Rewizyjny Sp6tdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie

przeprowadzil

w

naszej Sp6tdzielni badanie sprawozdania finansowego

2a2017 r.

Profesjonalny zesp6l MZRSM wykaza*
kompetencji, rzetelnorici4

i

sig wysokim poziomem

duzym zaangalowaniem. Sprawozdanie zostalo

i z nale?yt4 starannoSci4. Dodatkowo mogliSmy
licry(, na Zyczliwe wsparcie i poradg przy stosowaniu nie zawsze jasnych

przeprowadzone terminowo

przepis6w.

Polecamy Matopolski Zwiqzek Rewizyj ny Spold zielni Mieszkaniowych

w Tarnowie jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, wywi4zuj4cego
sig

z zawartych um6w i powierzonych obowi4zk6w.

Z powaLaniem
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Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,fJstronie', w Radomiu ul. wyscigowa
19,
zaSwiadcza, 2e Malopolski Zwiqzek Rewizyjny Sp6tdzielni Mieszkaniowych
w Tarnowie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdafi finansowych 1460,
przeprowadzll w naszej Sp6tdzielni badanie sprawozdania finanso
wego za rck 2017 .
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami
dotycz4cymi ustawy o rachunkowoSci i ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych,
oraz o biegiych rewidentach, firmach audytorskichi nadzorze publicznym.
B ie glych Zwiqzku cechuj e profesj onal izm, zaangazowanie
oraz terminowo si
wywiQzywania sig z umowy.
duZe
doswiadczenie w branzy i gtgbok4
fosiadai4
znajomosd trudnej specyfiki dzialalnoSci sp6ldzielczoSci mieszkaniowej, co
ptzyczynia sig do wnikliwoSci Uridan, poglEbiony ch analizekonomiczno-finansowych
oraz trafnoSci ocen i wniosk6w
lmierzajqcych do poprawy efektywnoSci dzialalnoSci
Spoldzielni.

w

Dzial
Um15rv/gosp.gruntami

i lokalami wlasnymi
.l.s _iti-_i-t 1-() 7

zwiEzku z powyzszyr]r mozemy polecic uslugi firmy Malopolsk

i

Zwi4zek

Rewizyjny Sp6ldzielni Mieizkaniowych w Tarnowie innym podmiotom
gospodarczym.
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Matop*lski Zwiryek Rewizyjny Spo*daielni Mieszlcaniorrrrych e siedzi&q
w Tar:rawie podmiCIt upranrrrionj,r do badania sprawoudafr finansorarycfu
nuurer wpisu :.460 prueprowadzil badanie sprawozdania ftnansowego
Sp6ldzielni h{ieszkaniowej *Krrdwandw l{*iar5f w lkakswi* za \ete Z0iS,
2CIL6 i e017.
Na deryzjq wybsru Malopclskiego Ewiqeku Rewirylnegc $pd&daielni
Mieszkanicwych w Tarncurie do prueprruradssnia badania sprar,uezdamia
finans*wego naiwiqkszy wptyw miaiy jego d*swiad.czenie w m*dnei speeyfie*
spd&dzielczej i kompetencja zespolu weryfik&iEcegs. Zlo*sna oferta wykazala
duze elastymnosf je! dostosawania do naszej Sp6tdaielni.

sp&ldzielnia Miesskaniowa ,,Kurdwan6w Nowf' w Krakcwie psiena
wsp6lpracq z, Malcpolskfm zr*i4zkiern N,e*rizylnym,r sp&]dzie]*i
Mieszkaniowych jako knrnpetcntnQ t godn4 aaufania fin',rq audyt*rs$q"
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Nr konia: Bank PKo BP S. A. Oddziat

u,r

Krakowie 24

fiz} 2906 0000 1602 0013 9337

NtP 625-00C-SB-4S

SPOL-DZTELNIA h4IESZKANI OWA

,,NASZ

DOIVT"

ul. Marii Curie-Sklodowskiej 1g
Prezes: (049) 3g4-06_44
Z-ca Pr ezesa d,/s Technicznvch

(048)354-06-45

Centrala: {048) tga-66-49
384_06-41

384-06-42

Gl. Ksiggowy, (048) S84-00-4S

26-600 RADOM
Tel./Iax: (048) 384-06-43
e-mai l: sm@naszdom.radom.pl

RADOM, DNIA 07.06.2018R
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Malopolski Zwiqzek Rewizyjny sptltdzielni Mieszkaniowych

w Tarnowie wsp6lpracowal z nami
w zakresie badania sprawozdania finansowego
za rok2o17,a tak2e bEdzie wykonywal badanie
za rok
201"8.
Firma sumiennie i terminowo wykonata badanie.
Jej dzialania charakteryzowaty siq elastycznosciq,
profesjonalizmem i komplekowym podej$ciem
do zagadniefi z zakresu wykonywanej uslugi.
Nasza wsp6lpraca przebiegala sprawnie

i z duiym zaangaiowaniem, dlatego z catym przekonaniem
rekomendujemy firmq Malopolski Zwiqzek Rewizyjny
sp6idzielni Mieszkaniowych w Tarnowie jako
specjalistq w swojej braniy oraz rzeternego i godnego
zaufunia partnera
biznesowego.

Konto: PKO Bank polski S.A.
I oddzial w Radomiu 3g ]sza 4zLT
0000 s$z 0017 zsg3
NIP:
REGON: 0AO48SZZT

796-007-00-49
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Zarz4d Spdldzielni Miesz.kariowej Lokatorsko

,

-

Wlasno$ciowej

i
.

w KEtach, poleca Malopolski Zwiqzek Rewizi'jnej Spolilzielni
lv{ieszkaniou'ych \.v'farnor.vie do rvykon;.**ania badafl spffii&'ozdania
finansowego.

\1,'ymieniony Z,wiuz,ek wykonywal
sprawozdania za rok 2$16 oraz zarok ?417

dla

Spfrldzielni

badanie

.

Badanie sprawo?.dania zostalo Rlkonane rzetelnie. przeprowadzono

wnikliwq anaiizq poprawxo$ci prowadzenia ksi4g
i

rachunkowych

dokonywanych w nich zapisdw. Zostalo lvykonane terminowo

i z nalezytq

staranno$ci4.

Badaj4cy spra*'ozda.nie wykazali profesjonalizm oraz stuzyli rad4
w zakresie przestrzegania zasad rachunkowo$ci.
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KroSnieriska Sp6ldzielnia Mieszkaniowa w KroSnie zaSwiadcza. 2e Maiopolski Zwiqzek

Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych

z

siedzib4

w

'l'arnowie

ul. Sowiriskiego l9

przeprowadzalbadanie sprawozdania finansowego naszej Sp6ldzielni zalata2014,2015.2016.

Badanie sprawozdania finansowego zostalo zrealizowane zgodnie z Krajowymi
Standardami Rewizji Finansowej z zachowaniem naleZytej starannoSci. Malopolski Zwiqzek
Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych gwarantuje pewne i terminowe wykonawstwo
powierzonych prac, zapewniaj4c jednoczeSnie wysok4 jakoSc Swiadczonych uslug i dobrq
organizacjE pracy, kt6ra pozwolila na zakonczenie zlecenia w przewidzianym terminie.
Wsp6lpraca przebiegala w dobrej atmosferze i jest godna rekomendacji.
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Sp6ldzielnia Mieszkaniowa,,CENTRUM,,
pop rzednia nszw
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Sp 6ldzi el n is

Mieszka niow u,,

B utly

nki

R

ozp rosx,o ne

"

31-465 Krak6w, ul. M. f)zielskiego 2
Telefon/fax (12) 411-75-75
centrala - Sekrrtariat. oriut c7ont6ffi
4ll-13-62
Dzial Administracji
411-12-41, 417-34-09 Dzial Techniczny
4ll-94-18
Kasa,Dzialy: KsiEgowosc, czynszow i Rozliczeri
Bank Pocztowy S.A o/Krak6w nr a7 1320 r}s6 2917 3228 2000 000i
Przyjpcia stron : poniedzialki od 1100 do 1700 i czwartki od 900 do 1300
e-mail: biuro@tmcentrum,com,pl

Nasz znak: DK

/

1gg5 I 2018

Krak6w. dnia 26.06.2018
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REFERENCJE
Sp6ldzielnia Mieszkaniov,,a "CENTRIJNf" r-r<lziela r:eferencji

Malopolskiemu Zwiqzkowi Rewizyjnemu Spotdzielni Mieszkaniowych
Firmie Audytorskiej nr 1460, jako rzetelnej, profesjonalnej i solidnej Firmie

Audytorskiej.

Badania sprawozdari finansowych przeprowadzonych
przeprowadzone byty fachowo, rzetelnie i terminowo.
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List referencyjny

zarzqd, ip6rdzielni Mieszkaniowej, ur. Bogusza
15, 26-700 zworeit
zastvradcza, 2e Malopolski zwiqzek Rewizyjny
spdtdzielni Mieszksniowych
z siedzibq w Tarnowie, s3-100 Tarn6w, ur. soifiskiego
19 przeprowadzir
w naszej Spoldzielni badanie sprawozdania finansowego
zarck2016.
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z obowi4zuiqcymi
przepisami
dotycz4cymi rachunkowosci i sp6ldzielni mieszkaniowych.

Firmg

t4 cechuje profesjonalizm,

wyvvi1z-ania sig z umowy.

zaanga2owanie oraz terminowoSi

w

zwi4zku z powyzszym mozemy polecid usfugi
w zakresie badania
sprawozdania finansowego Malopolskiego zwi4zku
Rewizyjnego
siedzib4
w Tamowie innym podmiotom gospod arczym.
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