PROJEKTY UCHWAŁ

Protokół znajduje się na stronie
www.smlw-daznosc.pl
w zakładce Aktualności

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „DĄŻNOŚĆ”
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ZA 2018 ROK
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Dążność” w Nowym Dworze
Mazowieckim działała od 01.01.2018r. do 05.06.2018r. na podstawie Statutu Spółdzielni
zarejestrowanego postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 07.08.2013r. sygnatura sprawy:
WA.XIV NS.REJ.KRS/023479/13/497, a od 06.06.2018r. do 31.12.2018r. na podstawie Tekstu
Jednolitego Statutu zarejestrowanego postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 06.06.2018r.
sygnatura sprawy: WA.XIV NS.REJ.KRS/016153/18/367.
Działalnością Spółdzielni w ubiegłym roku kierował Zarząd w składzie:
1. Prezes Zarządu
- Jadwiga Zielonka
2. Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów - Artur Wiśniewski
Zarząd wykonywał obowiązki wynikające ze Statutu Spółdzielni zarówno poprzez podejmowanie
kolegialnych decyzji, jak też czynności wynikających z podziału czynności pomiędzy członkami
Zarządu. Przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze stanowią, iż Zarząd Spółdzielni jest organem
wykonawczym Spółdzielni, określają także zakres jego obowiązków, uzupełniony o postanowienia
Statutu i Regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
Zadania realizowane były przez 56 zatrudnionych w Spółdzielni pracowników (stan na koniec
2018r.).
Podczas 42 protokołowanych posiedzeń, jakie odbyły się w 2018 roku, Zarząd podjął 314
kolegialnych decyzji w formie uchwał zgodnie z jego statutowymi kompetencjami. Decyzje te
dotyczyły w szczególności tematyki z zakresów:
- organizacji Spółdzielni
- spraw członkowsko-mieszkaniowych,
- przygotowania projektów planu gospodarczo-finansowego, którego jednym z załączników jest
plan remontów,
- zabezpieczenia i ubezpieczenia majątku Spółdzielni oraz prowadzenia gospodarki w ramach
zatwierdzonego planu i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i
finansowych,
- zawierania umów, prowadzenia polityki kadrowej, współdziałania z organami
administracji
państwowej oraz z innymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi,
- zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, przygotowania i składania stosownych
sprawozdań z działalności,
- analizy wniosków zgłaszanych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, Radę
Nadzorczą, Rady Nieruchomości czy poszczególnych członków,
- analizy informacji opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółdzielni w
głównej mierze dotyczące bieżącej działalności i gospodarki Spółdzielni,
- przygotowania oraz przedstawiania informacji i sprawozdań Radzie Nadzorczej Spółdzielni,
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W roku 2018 w Spółdzielni została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych II Oddział W Warszawie, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości w tym
zakresie.
Zasób mieszkaniowy Spółdzielni na koniec grudnia 2018 roku liczył 3.199 lokali mieszkalnych.
Tytuły prawne do lokali w zasobie Spółdzielni przedstawia poniższe zestawienie:
STRUKTURA MIESZKAŃ SML-W „DĄŻNOŚĆ"
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. WEDŁUG PRAWA DO LOKALI


spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu



spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - 1635



odrębna własność

- 1469



umowa najmu

- 11



bez tytułu prawnego

- 12

- 72

Na dzień 31.12.2018r. Spółdzielnia zrzeszała 4.274 członków na ogólną liczbę zamieszkałych w
naszych zasobach 6.692 osób, w tym:
- 2.137 na Osiedlu Pólko,
-

968 na Osiedlu Szerokołęczna

-

169 na Osiedlu Tylna

- 3.418 na Osiedlu Młodych


Ilość osób zamieszkałych ustalono na podstawie oświadczeń składanych do rozliczenia
kosztów wywozu nieczystości stałych. Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat
maleje liczba osób zamieszkałych w zasobach spółdzielczych. Poniższe zestawienie obrazuje
jak ta wartość maleje w poszczególnych latach:

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH










31.12.2010r.
31.12.2011r.
31.12.2012r.
31.12.2013r.
31.12.2014r.
31.12.2015r.
31.12. 2016r.
31.12. 2017r.
31.12. 2018r.

7.725
7.682
7.564
7.311
7.026
6.931
6.856
6.747
6.692
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LICZBA CZŁONKÓW










31.12.2010r.
31.12.2011r.
31.12.2012r.
31.12.2013r.
31.12.2014r.
31.12.2015r.
31.12.2016r.
31.12.2017r.
31.12.2018r.

3.669
3.620
3.579
3.518
3.476
3.384
3.337
4.207
4.274

Liczba członków Spółdzielni do 2017r. malała na skutek m.in. skreślenia z rejestru członków z
powodu zgonu, wykluczenia z grona członków z powodu długotrwałego zalegania z opłatami czy
wystąpienia ze Spółdzielni po sprzedaży mieszkania, a kupujący nie wyrazili chęci nabycia
członkostwa.
Obecnie w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze
liczba członków wzrosła i na koniec 2018 roku wynosiła 4.274, ponieważ członkostwo w
spółdzielni powstaje z chwilą:
- nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego;
- nabycia ekspektatywy własności;
- zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
- zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej.
Nie stosuje się przepisów ustawy dot. udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących
obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków.
Wyjątkiem jest tu zapis, że członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej
własności lokalu, a właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje
roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni /nie odbywa się to automatycznie/.
Kierunki oraz ocenę zmian w aktywach trwałych i obrotowych Spółdzielni, w poszczególnych
pozycjach bilansowych pasywów, skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych itp. zawiera
załącznik „Działalność finansowa SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w
2018r.”, w niniejszym sprawozdaniu, zawarto analizę najistotniejszych obszarów działalności
finansowej SML-W „Dążność” w 2018r. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni jest co roku badane
przez biegłego rewidenta, a wyniki badań wraz z bilansem są przedstawiane do zatwierdzenia przez
najwyższy organ Spółdzielni tj. Walne Zgromadzenie Członków.
Zaległości związane z nieregulowaniem opłat za lokale są przedmiotem systematycznej oceny
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. W stosunku do dłużników egzekwowanie należności
następuje poprzez kierowanie spraw do sądu i komornika. Na koniec 2018r. kwota zadłużeń
wynosiła 1.508.642,36 zł, w tym na lokalach mieszkalnych 1.325.915,77 zł na lokalach użytkowych
182.726,59 zł.
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W 2018r. wysłano 459 wezwań do zapłaty, do sądu skierowano 157 pozwów. Zarząd na swe
posiedzenia wezwał 163 osoby zalegające z opłatami (na wezwania zareagowały 93 osoby).
W sprawach zadłużeń Zarząd podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, w uzasadnionych
przypadkach wyraża zgodę na spłatę zadłużenia w dogodnych uzgodnionych ratach i terminach.
Należy podkreślić, że zaległości osób uporczywie uchylających się od płacenia nie wpływają na
wysokość opłat za używanie lokali, gdyż zadłużenia te w każdym przypadku egzekwowane są w
odrębnym trybie egzekucyjnym.
Utrzymanie w należytym stanie 78 budynków wymaga stałych i różnokierunkowych działań.
Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan remontów na 2018r. został wykonany ze środków
uzyskanych z odpisu podstawowego na fundusz remontowy w wysokości 2,00 zł/m² na Osiedlach
„Pólko”, „Szerokołęczna” i „Młodych” w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 2.50 zł/m3 na
Osiedlu „Tylna” w Zakroczymiu co obrazuje „Sprawozdanie z działalności technicznoinwestycyjnej za 2018 rok”.
Prawidłową działalność eksploatacyjną zasobów zapewniają:
- Administracja Osiedli „Pólko”, ”Szerokołęczna” i ”Tylna”
- Administracja Osiedla Młodych.
Za utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów oraz obsługę
mieszkańców odpowiadało 37 gospodarzy i 4 administratorki. Za właściwy stan techniczny
budynków i prawidłową konserwację odpowiadał Dział Inwestycji i Remontów. Planowane
przeglądy konserwacyjne oraz bieżące usuwanie awarii usterek w instalacjach
elektrycznych,
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także roboty
ślusarsko-spawalnicze, murarskie, szklarskie i dekarskie, a więc cała konieczna konserwacja była
wykonywana przez grupy konserwacyjne, wybrane komisyjnie w drodze przetargu. Szczegóły
dotyczące zakresu eksploatacji i konserwacji całych zasobów
spółdzielczych i skali prac w
ubiegłym roku przedstawia załącznik „Sprawozdanie z działalności techniczno-inwestycyjnej za
2018r. - działalność konserwacyjna”.
W ubiegłym roku sprawnie i bez zakłóceń realizowane były zadania i obowiązki przypisane do
pionu organizacyjno-członkowskiego Spółdzielni. Na bieżąco prowadzona była obsługa posiedzeń
Zarządu, Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji Rady Nadzorczej, a także spotkań z
mieszkańcami poszczególnych osiedli organizowanych przez Zarząd lub z inicjatywy członków.
W 2018 roku wybrano 12 Rad Nieruchomości. Niestety nie udało się dokonać wyboru Rad na 13
nieruchomościach, głównie dlatego, że zbyt mało osób wzięło udział w zebraniach, bądź
członkowie wcale nie przybyli, mimo wyznaczenia kilku terminów zebrań.
Podjęte przez Zarząd decyzje poprzedzały konieczne do wykonania analizy i weryfikacje
dokumentów oraz składane przez członków wnioski czy rozmowy ze Spółdzielcami. Zarząd
korzystał z opinii kancelarii prawnej mecenas Iwony Jadach prowadzącej obsługę prawną naszej
Spółdzielni, doceniając jej rzetelność, znajomość prawa spółdzielczego i profesjonalizm.
Zarząd wydał 64 zarządzenia normujące i konieczne do usprawnienia bieżącego funkcjonowania
Spółdzielni.
W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku do Spółdzielni wpłynęło 5.452 sztuki korespondencji. Z tej
liczby na 3760 pisma udzielono odpowiedzi w terminach przewidzianych Statutem Spółdzielni.
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Dzięki bieżącemu monitorowaniu kosztów i wpływów we wszystkich sferach działania po
zakończeniu procesu termomodernizacji budynków, Zarząd kontynuuje wymianę instalacji,
malowanie klatek, naprawę zużytych schodów i układanie terakoty czy likwidację starych
chodników i układanie nowych z kostki brukowej.
W celu poprawy estetyki osiedli jak również na prośbę mieszkańców Zarząd postanowił o zakupie
nowych kolorowych urządzeń zabawowych na place zabaw, siłowni zewnętrznych, stojaków na
rowery, nowych estetycznych tablic ogłoszeniowych, ławek i koszy na śmieci, a także o
sukcesywnej wymianie altanek śmietnikowych.
Również rok 2019 będzie kontynuacją wymiany instalacji, malowania klatek schodowych i
poprawy życia mieszkańców poprzez modernizację otoczenia. Spółdzielnia dokona ogrodzenia
ogródków przydomowych, bowiem wreszcie udało się wybrać wykonawcę, którego oferta
zmieściła się w zaplanowanej kwocie. W ubiegłym roku unieważniono 4 przetargi na ogrodzenie
przydomowych ogródków z uwagi, iż oferenci proponowali stawki wyższe niż zakładał plan, a to
spowodowałoby przekroczenie zaplanowanych kosztów. Spółdzielnia zakończyła ubiegły rok
wypracowując wynik netto /nadwyżkę bilansową/ w wysokości 128.647,89 zł.
Rok 2018 był ostatnim rokiem, gdzie obowiązywała jednakowa stawka opłaty eksploatacyjnej w
całych zasobach Spółdzielni. Od lutego 2019 roku obowiązują już nowe zróżnicowane stawki na
poszczególnych nieruchomościach. Różne stawki w zależności od nieruchomości dotyczą też opłaty
za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody. Stawka odpisu na remonty w całych zasobach
pozostała na dotychczasowym poziomie tj. 2 zł /m2 w Nowym Dworze Mazowieckim i 2,50 zł/m2
w Zakroczymiu.
Właściwe działanie Zarządu to utrzymanie kosztów na poziomie nieprzekraczającym rocznych
założeń planowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Spółdzielnia zarządzając zasobami
mieszkaniowymi podlega ciągłej kontroli poprzez sporządzanie analiz gospodarczo – finansowych
w okresach kwartalnych przedkładanych Komisji Rewizyjnej i Radzie Nadzorczej.
13 lipca 2019 roku naszej Spółdzielni minie 60 lat istnienia i z tej okazji Zarząd życzy
wszystkim Spółdzielcom samych radosnych chwil, dobra dla siebie i innych, spełnienia marzeń i
dużo energii oraz wszelkiej pomyślności.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
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Eksploatacja zasobów mieszkaniowych 2018 r.
Charakterystyka zasobów SLM-W ,,Dążność”
/budynki, lokale, tereny/
Prawidłową eksploatację zasobów zapewniają:
- Administracja Osiedla Pólko, Szerokołęczna i Tylna
- Administracja Osiedla Młodych
Głównymi zadaniami realizowanymi przez obydwie Administracje były m.in.:
1. Wykonywanie prac administracyjno – biurowych i obsługa administracyjna
mieszkańców przez 4 pracowników umysłowych w obydwu Administracjach.
2. Utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarno – porządkowego budynków i terenów /17
gospodarzy posesji Osiedla Pólko, Szerokołęczna i Tylna w Zakroczymiu i 16 gospodarzy
posesji Osiedla Młodych.
3. Wykonywanie planowanych przeglądów konserwacyjnych i bieżące usuwanie awarii i
usterek w instalacjach: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego
ogrzewania i ciepłej wody oraz wykonywanie robót ślusarsko- spawalniczych, murarskich,
szklarskich i dekarskich. Prace konserwacyjne wykonywane były przez obce grupy
konserwacyjne, wybrane komisyjnie w drodze przetargu.
4. Bieżący nadzór nad przedsiębiorstwami realizującymi usługi w zakresie: wod.–kan., c.o.,
c.w., wywozu nieczystości, dostaw gazu i energii elektrycznej, kominiarskie, AIZ.
Do zakresu prac administracyjno- biurowych i obsługi administracyjnej mieszkańców należy
głównie:
1. Planowanie, organizowanie i rozliczanie pracy gospodarzy domów oraz codzienna
kontrola stanu sanitarno- porządkowego i estetycznego osiedli.
2. Udział w przeglądach wiosennych i jesiennych budynków, sporządzanie planów
konserwacji instalacji i obiektów oraz planowanie i kontrola pracy grup konserwacyjnych.
3. Prowadzenie korespondencji z członkami Spółdzielni i jednostkami obsługującymi,
udzielanie odpowiedzi na pisma głównie w sprawach modernizacji lokali, wydawanie
zaświadczeń o osobach zamieszkałych:
- ok. 533 szt. Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna oraz 394 Osiedle Młodych–
korespondencja wychodząca
- ok. 493 szt. Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna oraz 853 Osiedle Młodych–
korespondencja przychodząca.
4. Dostarczanie korespondencji członkom Spółdzielni oraz najemcom i właścicielom lokali
użytkowych przez gospodarzy domów:
ok. 8495 szt. Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna oraz 8360 szt. Osiedle Młodych.
5. Opracowywanie i rozplakatowywanie informacji własnych, innych działów Spółdzielni
oraz zewnętrznych w tablicach informacyjnych w klatkach schodowych oraz w tablicach
osiedlowych:
- ok. 2150 szt. Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna oraz 3420 szt. Osiedle Młodych.
6. Prowadzenie ewidencji osób zamieszkałych:
3274 osób Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna oraz 3418 osób na Osiedle Młodych.
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Nadzór nad właściwą realizacja umów zawartych z ZEC, PGNIG, ZWiK,
KRAWARKON, PGE i Zakładem Kominiarskim. Prowadzenie ewidencji kosztów i
kontrola faktur wystawianych przez KRAWARKON.
8. Udział w komisyjnym wprowadzaniu wykonawców na roboty remontowe oraz w
odbiorach tych robót.
9. Załatwianie formalności związanych z najmem lokali użytkowych.
10. Bieżąca współpraca z Komendą Policji oraz Strażą Miejską zmierzająca do
podniesienia stanu bezpieczeństwa w osiedlach
7.

Praca gospodarzy domów
Do podstawowych obowiązków gospodarzy domów należy:
- utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego klatek schodowych /105 klatek
Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna oraz 184 klatki Osiedle Młodych/,
- utrzymywanie porządku wokół budynków na trawnikach, alejkach, chodnikach oraz w
altankach śmietnikowych,
- bieżąca pielęgnacja trawników kilkukrotne ich koszenie, grabienie, renowacja trawników
zniszczonych i likwidacja „przydeptów”,
- przycinanie żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne
krzewów, obsadzanie rabatgazonów
kwiatowych
- doręczanie mieszkańcom różnej korespondencji m.in. wymiaru czynszu, potwierdzeń
sald, wezwań, upomnień, odpowiedzi na podania co znacznie obniża koszty
administracyjne /ok. 8495 szt. Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna oraz ok. 8360 szt.
Osiedle Młodych/,
- rozwieszanie informacji i ogłoszeń w gablotach w klatkach schodowych i w tablicach
osiedlowych /ok. 1960 szt. Osiedle Pólko, Szerokołęczna i Tylna i ok. 3350 szt. Osiedle
Młodych/
- codzienne przeglądy budynków i bieżące informowanie Administracji Osiedli o zauważonych
usterkach, awariach i zniszczeniach
Istotne znaczenie dla poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa i stanu estetycznego w Osiedlach
ma stała bieżąca, współpraca części mieszkańców z Administracją Osiedli oraz ich właściwa
postawa wobec przypadków wandalizmu, dewastacji, a także niewłaściwego zachowywania się
zwłaszcza młodzieży i dzieci.
Niestety w większości przypadków obserwuje się obojętne zachowanie mieszkańców, odmowę
w ujawnianiu sprawców i podania swojego nazwiska przy telefonicznych informacjach o
zdarzeniach, co mimo bieżącej współpracy Administracji Osiedli z Komendą Policji i Strażą
Miejską nie pozwala na radykalną poprawę stanu bezpieczeństwa na Osiedlach oraz wykrycie i
ukaranie sprawców różnych zniszczeń i dewastacji.
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Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
„DĄŻNOŚĆ” w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku
Gospodarka finansowa Spółdzielni prowadzona była w 2018 roku w oparciu o obowiązujące
przepisy Ustawy o Rachunkowości, Prawa Spółdzielczego, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz
plan gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą Uch.nr. 41/34 z dnia 05.12.2017 r. oraz plan
dotyczący funduszu remontowego uchwalony 05.12.2017 r. Uch.nr.42/34 r. oraz jego I korektę Uch.nr.8/8 z dnia 24.04.2018 r , II korektę - Uch.12/15 z dnia 24.07.2018 r , III korektę - Uch.16/21 z dnia
03.10.2018 r

i IV korektę - Uch.20/27 z dnia 17.12.2018 r.

Polityka finansowa zapewniała płynność finansową, pozwalającą na terminowe regulowanie wszelkich
zobowiązań Spółdzielni.
Sprawozdanie finansowe za 2018 r. obrazuje całokształt działalności Spółdzielni i podlega badaniu przez
biegłego rewidenta.

Bilans za 2018 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 45.844.442,73 zł.
I. Aktywa bilansu to aktywa trwałe i obrotowe Spółdzielni .
Na aktywa trwałe składają się:
1. Rzeczowe aktywa trwałe o wartości :

35.551.582,49 zł.

z czego przypada na:
- budynki i budowle

31.901.698,77 zł.

- prawo wieczystego użytkowania

3.417.949,74 zł.

- urządzenia techniczne i maszyny

44.267,75 zł.

- pozostałe środki trwałe

187.666,23 zł.

W bilansie aktywa trwałe wykazane są w wartości netto po odjęciu umorzenia i amortyzacji, której
wartość stanowi kwotę: 32.325.138,43 zł.
W związku z wyodrębnieniem własności lokali na rzecz członków, wartość majątku trwałego
sukcesywnie ulega zmniejszeniu. W okresie sprawozdawczym ustanowiono 21 odrębnych własności
lokali. W wyniku tych działań majątek trwały spółdzielni został zmniejszony o 1.518.237,40 zł., z tego na
budynki przypada 1.446.898,93 zł., a na prawo wieczystego użytkowania gruntów 71.338,47 zł. Sytuacja
ta znalazła także odbicie w pasywach bilansu jako zmniejszenie funduszy własnych.
Na dzień 31.12.2018 roku Spółdzielnia pozostaje właścicielem 3 lokali o powierzchni 146,70 m²
i udziałach w wysokości 0,1546 we Wspólnocie Mieszkaniowej utworzonej w budynku Tylna 9
w Zakroczymiu. Spółdzielnia za w/w lokale reguluje zobowiązania wobec Wspólnoty oraz z tytułu
podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania, a poniesionymi kosztami obciąża osoby
zamieszkujące w danych lokalach.
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Zmiany wartości środków trwałych przedstawiono w tabeli :
PRAWO UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO
GRUNTÓW

BUDYNKI, LOKALE

Urządzenia
techniczne i maszyny

Inne środki
trwałe

Razem

2011 Rok

3.926.642,17

38.710.646,61

58.871,44

56.202,69

42.752.362,91

2012 Rok

3.835.503,29

37.180.381,87

44.472,67

58.326,9

41.118.684,73

2013 Rok

3.759.159,37

36.047.539,69

25.542,74

223.962,97

40.056.204,77

2014 Rok

3.676.153,26

34.773.303,45

36.147,71

196.830,01

38.682.434,43

2015 Rok

3.582.638,47

33.395.066,25

40.878,89

166.333,63

37.184.917,24

2016 Rok

3.627.563,03

34.996.266,10

52.207,01

137.752,42

38.813.788,56

2017 Rok

3.540.977,41

33.732.771,12

38.753,81

110.002,86

37.422.505,20

2018 Rok

3.417.949,74

31.901.698,77

44.267,75

187.666,23

35.551.582,49

ŚRODKI TRWAŁE
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Należności długoterminowe wynoszą 0 zł.
Członkowie Spółdzielni spłacali kredyty mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 30 listopada
1995 r. w sprawie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. Z dniem 01.01.2018 r. upłynął termin 20letniej systematycznej i terminowej spłaty kredytu i zgodnie z art.10a ust.1 ustawy bank na wnioski
złożone przez Spółdzielnię dokonał umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałe zadłużenie z
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tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu w kwocie
7.647.456,25 zł.
Na aktywa obrotowe składają się:
1.

Zapasy

0,00 zł.

2.

Należności krótkoterminowe

1.804.680,92 zł.

w tym:
a) należności z tytułu dostaw i usług
- od osób uprawnionych, w tym:
lokali mieszkalnych
lokali użytkowych
- od pozostałych
b) należności z tyt. Podatku
c) pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
d) pozostałe należności

1.697.761,62 zł.
1.481.162,82 zł.
182.726,59 zł.
33.872,21 zł.
11.003,00 zł.
90.809,52 zł.
5.106,78 zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
NALEŻNOŚCI Z TYT.
DOSTAW I USŁUG
1,88%

ZFŚŚ INNE
5,03% 0,28%

OPŁATY ZA LOKALE
UŻYTKOWE
10,13%

NALEŻNOŚCI Z TYT.
PODATKU
0,61%

OPŁATY ZA LOKALE
MIESZKALNE
82,07%

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe
5.935.028,50 zł
w tym:
a. środki pieniężne w kasie
4.428,77 zł
b. środki pieniężne na rachunkach bankowych
5.833.488,30 zł
c. weksle obce
97.111,43 zł
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.553.150,82 zł
w tym:
a. Podatek naliczony do odliczenia
205,02 zł
b. Inne koszty do rozlicz.(prenumeraty,
ubezpieczenie, opłata za pas drogowy)
21.904,69 zł
c. Fundusz remontowy nieruchomości z nadwyżką w 2016 roku
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kosztów nad przychodami
d. Niedobór e eksploatacji i utrzymania nieruchomości

2.369.349,76 zł.
161.691,35 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są to koszty które zostały już poniesione a
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
II.

Pasywa bilansu to fundusze Spółdzielni, kredyty, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
kosztów.
1.

Fundusze Spółdzielni na 31.12.2018 r. wykazano w kwocie
w tym:
a) fundusz podstawowy
b) Fundusz zasobowy
c) Zysk netto

36.038.370,87 zł
28.800.085,94 zł
7.109.637,04 zł
128.647,89 zł

FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI
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FUNDUSZ PODSTAWOWY i FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY
FUNDUSZ ZASOBOWY

2.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę kolonii VIII
wynoszą 24.421,27 zł. Powyższa kwota dotyczy spłacanego kredytu na lokalu użytkowym.

3.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę
w tym:
a) z tytułu dostaw i usług :




wobec osób uprawnionych w tym:

7.254.668,88 zł.
2.714.037,41 zł
996.162,31 zł

- lokali mieszkalnych

982.359,99 zł.

- lokali użytkowych

13.802,32 zł.

wobec pozostałych

b) z tytułu podatków ,ubezpieczeń społecznych
c) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

1.717.875,10 zł.
32.061,00 zł
880.699,03 zł
11

d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
e) Fundusz remontowym

4.

91.490,53 zł
3.536.380,91 zł

Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 2.526.981,71 zł , w tym:
a) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych nie mieszkaniowych jest to
kwota 1.490.163,13 zł.
b) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości z nadwyżką 2017 roku przychodów
nad kosztami w wysokości 1.036.818,58 zł.

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi stanowi różnicę między kosztami eksploatacji
i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat na pokrycie tych kosztów i odpowiednio zwiększa
przychody lub koszty utrzymania nieruchomości w roku następnym.
Ogółem przychody i koszty Spółdzielni za 2018 r. wyniosły:
L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota w zł.

1

PRZYCHODY OPERACYJNE

18.662.069,70

2

KOSZTY OPERACYJNE

18.512.788,08

3

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

96.023,12

4

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

74.614,70

5

PRZYCHODY FINANSOWE

96.108,80

6

KOSZTY FINANSOWE

7

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

266.798,84

8

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

155.173,00

9

NADWYŻKA KOSZTÓW GZM NETTO Z ROKU BIEŻĄCEGO

10

WYNIK ROKU 2018 NETTO ( NADWYŻKA BILANSOWA)

-

17.022,05
128.647,89

Przychody spółdzielni po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych
wyniosły 18.854.201,62 zł , natomiast wydatki z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi,
to kwota 18.587.402,78 zł. Wynik stanowi nadwyżkę bilansową w wysokości 266.798,84 zł.
Po uwzględnieniu niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 17.022,05 zł
oraz po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 155.173,00 zł
Spółdzielnia wypracowała zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 128.647,89 zł.
Wynik finansowy Spółdzielni za 2018 rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty .
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Należy wyjaśnić, że wysokość „wpływów” jest podawana w wielkościach naliczonych, a nie

w

wysokości rzeczywiście uzyskanych, co oznacza, iż po stronie wpływów nie uwzględnia się wszelkich
zaległości i niedopłat. W rachunkowości Spółdzielni mają bowiem zastosowanie zasady
rachunkowości memoriałowej, a nie kasowej.
Koszty rodzajowe eksploatacji w 2018 roku wyniosły:

WYSZCZEGÓLNIENIE
1

PŁACE I NARZUTY

2

MATERIAŁY

3

ENERGIA ELEKTR.

4

USŁ MAT. REMONT.

5

WYKONANIE
2015 R.

WYKONANIE
2016 R.

WYKONANIE
2017 R.

WYKONANIE
2018 R.

1 355.099,15

1 349.264,82

1 433 659,95

56 653,15

233.557,66

72 105,08

78 298,27

311.933,10

295.348,00

249 619,78

222 094,62

114,88

1.399,41

-

ODPIS NA F.Ś.S.

45 511,10

44 577,61

50 291,75

50 983,38

6

UBEZPIECZ.MAJĄTKU

77.250,00

75.780,00

80 011,00

82 441,00

7

USŁ. KONIMIARSKIE

29 023,20

29 023,20

28 968,00

29 380,68

8

KONSERWACJE

627 089,40

617 311,38

614 539,79

620 711,24

9

AMORTYZACJA

32 484,75

35 985,53

38 272,34

108 597,98

10

KOSZTY OGÓLNE
SPÓŁDZIELNI

1 754 427,04

1 845 838,27

1 778 528,80

11

POZOSTAŁE KOSZTY

280 419,27

310 838,66

321 909,54

275 287,49

12

POD. OD
NIERUCHOMOŚCI

282 299,00

281 276,00

279 300,00

285 162,00

412 755,36

409 520,34

406 313,15

403 419,76

13
14

WIECZYSTE
UŻYTKOWANIE
ODPIS NA FUNDUSZ
REMONT. LOK. WŁ.

-

OGÓŁEM KOSZTY

1 573 545,92

270,00

1 859 498,52

-

5 265 059,40

5 529.720,88

5 353 519,16

5 589 690,86

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów Wspólnoty Mieszkaniowe Tylna 9 które wyniosły
15.066,79 zł.
Wpływy na fundusz remontowy w 2018 roku wyniosły:
1. Z odpisu w ciężar kosztów eksploatacji
2. Przeksięgowania wyniku netto za 2017 r.
3. Odszkodowania, kary i inne wpływy
Razem
Wykonane roboty remontowe
Saldo 2018 roku
Bilans otwarcia na 01.01.2018 rok
Bilans zamknięcia na 31.12.2018 rok

4.046.575,16 zł.
148.232,32 zł.
35.960,85 zł
4.230.768,33 zł.
3.348.644,93 zł.
882.123,40 zł.
284.907,75 zł
1.167.031,15 zł.
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Wyniki poszczególnych nieruchomości zostały przedstawione w Informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego Spółdzielni.
W 2018 roku
uzyskano w

nadwyżkę przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości

11

nieruchomościach , natomiast

14

nieruchomości nadwyżkę kosztów nad

przychodami. W okresie sprawozdawczym wszystkie nieruchomości wnosiły opłaty w jednakowej
wysokości.
WYNIK Z EKSPLOATACJI UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2018 ROK.

Wynik na nieruchomości
L.P.

Nieruchomość

Koszty 2018

1

Przychody 2018

400 955,60
83 608,06

409 539,17
87 879,42

3

Boh.Modlina 61,63

284 841,87

4

Boh.Modlina 67,69,71

98 684,87

5

Chemików 3,5,7

6

Chemików 9,11

7

Sempołowskiej 3

8

Mazowiecka 2,4,6,8,Leg5

9

Nadpłata

Niedopłata

3

4

5

2

Boh.Modlina 20,22,24
Boh.Modlina 28

1
2

pod.dochodowy
lok. najem

295,48
7 278,12

8 288,09

333 376,84

976,52

47 558,45

105 236,01

5 249,99

1 301,15

441 440,64

460 471,30

339,87

18 690,79

189 225,39

219 015,23

402,55

29 387,29

-

3 006,76

-

12 514,32

-

6 975,86

-

3 156,23

3 331,86

-

8 387,17

204,55

-

1 956,97

53,53

23 646,22

24 604,65

282 720,95

270 079,94

Mazowiecka 3

63 064,00

63 506,36

10

Mazowiecka 7

69 471,08

62 780,96

11

Mazowiecka 15

37 926,97

78 739,24

40 812,27

-

12

Mazowiecka 2 garaże

20 086,09

21 833,44

1 747,35

-

13

Magistracka 1

33 164,24

30 008,01

78 191,01

73 135,70

28 317,58

26 156,06

14

Daszyńskiego 7,

Sobieskiego 8

15

Daszyńskiego 14

16

Legionów 9, Modlińska 13,15

200 621,72

191 989,23

17

Modlińska 3

36 541,62

32 817,38

18

Modlińska 5,7, Partyzantów 16

86 320,83

76 402,34

19

Al. Spółdzielni 2,4,
Tylna 12,14,16

128 981,59

116 708,56

20

Tylna 9

21

Rtm.W.Pileckiego 1,3,5,7,9,11,13,15

22

Rtm.W.Pileckiego 15A
Sz.Sz 2,4,6,8,10 R.W.P 17,19, W.P.
9,11,13,15,17,19

23

958,43
-

-

126,69
-

442,36

285,74

-

-

-

8 686,02

-

-

3 724,24

380,15

-

9 538,34

1 864,49

-

14 137,52

-

33 235,48

-

42 197,12

-

11 479,05

-

2 696,27

15 487,63

15 487,63

663 840,04

633 626,57

-

-

29 520,87

25 861,41

612 712,73

571 784,24

1 268,63

3 022,01
-

3 659,46

-

24

Rtm.W.Pileckiego 21

53 709,12

86 436,73

32 727,61

-

25

Rtm.W.Pileckiego 27

1 606,11

2 689,88

1 083,77

-

26

Sz.Sz5, W.P 23,25,27

171 281,37

159 802,32

27

Woj. Polskiego 33

41 212,91

42 760,60

28

Wysz 4, W.P. 35,37

220 274,49

235 074,71

29

Wyszyń. 2 Młodzież.6

175 527,92

184 459,75

30

Szarych Szeregów 1,3

167 946,72

181 940,49

31

Okulickiego 1,3,5

285 610,77

284 589,64

1 675,14

32

Okulickiego 2,4,6,8, W.Polskiego 47

578 216,64

587 639,61

1 659,49

5 604 757,65

5 696 433,42

RAZEM

-

-

617,09

930,60

7 496,66

7 303,56

90,65

9 022,48

12,72

13 981,05

108 697,82

7 763,48
144 669,30

- 161 691,35

- 17 022,05
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III. Koszty i wpływy dotyczące dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu
nieczystości, konserwacji anten.
Użytkownicy lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów niezależnych od spółdzielni. Gospodarka
mediami obejmuje koszty i przychody z opłat na ich pokrycie.
Niezależnie od przyjętych zasad ewidencji i rozliczenia obrotu mediami , wynik jaki uzyskuje
spółdzielnia z tego tytułu, jest wynikiem podlegającym rozliczeniu z wnoszącymi te opłaty i nie
podlega łączeniu z wynikami uzyskanymi z innych tytułów.
Koszty mediów stanowią znaczącą pozycję w obciążeniu opłatami za użytkowanie lokali.
Koszty i wpływy wywozu nieczystości stałych zamknęły się kwotą 837.499,45 zł. Od 01.07.2013 r.
obowiązki z tytułu wywozu nieczystości stałych przejęła Gmina. Spółdzielnia składa w imieniu
mieszkańców zasobów deklarację o ilości zamieszkujących osób i zgodnie z nią reguluje opłaty
ustalone przez Gminę.
Energia cieplna po stronie kosztów i wpływów zamknęła się kwotą

5.376.343,69 zł,

w tym

kotłownia własna 100.526,04 zł., kotłownia obca 5.275.817,65 zł.
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków to koszt 2.577.859,25 zł.
Wysokość zużycia wody w budynku ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego
zainstalowanego na przyłączu głównym zimnej wody i zgodnie z tym odczytem Spółdzielnia rozlicza
się z dostawcą wody.
Konserwacja anten po stronie kosztów i przychodów zamknęła się kwotą 69.752,88 zł. i wynika
z iloczynu ilości gniazd antenowych i stawki 2,16 zł .

Struktura przedstawiająca procentowy podział kosztów w 2018 r.

0,38%

1,53%

0,39%
0,54%

4,51%

eksploatacja

2,17%

remonty
26,45%

28,39%

21,77%
13,87%

woda i ścieki
energia cieplna kotłownia
obca
energia cieplna kotłownia
własna
pozostałe koszty
operacyjne i finansowe
wywóz nieczystości
konserwacja anteny
podatek od nieruchomości
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IV. Na bieżącą działalność, realizację zadań rzeczowych

jak i na płynność finansową Spółdzielni

negatywnie wpływa nieterminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali.
W następstwie złożonych w 2018 roku wniosków, użytkownicy lokali otrzymali na podstawie
126 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, pomoc na łączną kwotę 141.248,29 zł.
Dodatki te tylko w minimalnym stopniu pomagają mieszkańcom zasobów spółdzielni w trudnej
sytuacji finansowej.

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE dzień 31.12.2018 roku
wyniosły 1.508.642.36 zł.
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości w opłatach
o 1 649,67 zł Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do rocznych wpływów na 31.12.2018 r.
ukształtował się na poziomie 8,00%
W celu wyegzekwowania zaległości prowadzono systematyczną i wykorzystującą wszelkie środki
prawne windykację należności Spółdzielni. Działania windykacyjne realizowane są na drodze
polubownej, sądowej i egzekucyjnej.
W celu przeciwdziałania wzrostowi zadłużeń na drodze przed sądowej wysyłano do użytkowników
lokali monity, zaproszenia na posiedzenia Zarządu, wezwania do zapłaty z sankcjami skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego.

W 2018 r. wysłano 502 sztuk wezwań do zapłaty:



459 sztuki z lokali mieszkalnych
43 sztuki z lokali użytkowych i najmu terenu

Na posiedzenie Zarządu w 2018 roku wezwano 163 osób zalegających

z opłatą,

w celu

wyjaśnienia przyczyn powstania zadłużenia czynszowego i ustalenia sposobu jego spłaty.
Na wniosek zainteresowanego, który przejawiał chęć spłaty zadłużenia i istniało
prawdopodobieństwo jego wypłacalności, Zarząd przedłużał termin spłaty na dogodnych dla obu
stron warunkach, ustalając jednocześnie wysokość miesięcznych rat, co pozwalało na kontrolę ich
spłaty.
W przypadku braku zainteresowania dobrowolną spłatą zadłużenia, przygotowywano dokumenty
niezbędne do podjęcia postępowania sądowego przeciwko dłużnikom oraz osobom wspólnie
zamieszkującym w danym lokalu.

Do sądu skierowano 157 pozwy na kwotę 451.153,86 zł. w tym 143 dotyczących lokali
mieszkalnych na kwotę 356.176,68 zł oraz 13 na kwotę 94.977,18 zł w sprawach lokali
użytkowych.
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Wskaźnik zaległości w opłatach za lokale mieszkalne tj. stosunek należności do ogólnego wymiaru
opłat w latach 2012 – 2018 przedstawia poniższa tabela :
ROK

KWOTA ZADŁUŻENIA W LOKALACH MIESZKALNYCH ( W ZŁ. )
OGÓŁEM
WSKAŻNIK ZADŁUŻENIA %

2013

1.158.331,32

6,70

2014

1.104.415,77

6,53

2015

1.173.526,94

6,86

2016

1.244.395,05

7,32

2017

1.310.353,05

7,56

2018

1.325.915,77

7,83
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Struktura zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne przedstawia się następująco :

1 – 2 M-CE
ROK

Ilość

ILOŚĆ LOKALI ZALEGAJĄCYCH I ICH STRUKTURA
POWYŻEJ 3 MIESIĘCY
2 – 3 M-CE

Struktura %

Ilość

Struktura %

Ilość

Struktura %

OGÓŁEM

2013

981

77,86%

115

9,12%

164

13,02%

1260

2014

878

78,53%

71

6,35%

169

15,12%

1118

2015

976

81,33%

75

6,25%

149

12,42%

1200

2016

811

77,83%

84

8,06%

147

14,11%

1042

2017

812

78,53%

79

7,64%

143

13,83%

1034

2018

970

83,69 %

73

6,30%

116

10,01%

1159
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ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH Z ZALEGŁOŚCIĄ W OPŁATACH I ICH STRUKTURA w 2018 roku
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0
12.31.2018
12.31.2018
817

zaległość do 1-mca
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153

zaległość od 2 do3 m-cy

73

zaległość od3 do 6 m-cy

41

zaległość od 6 do 12 m-cy

27

zaległość powyżej 12 m-cy

48

Co raz większym problemem dla Spółdzielni staje się najem lokali użytkowych. Większa podaż niż popyt na
lokale w Nowym Dworze Mazowieckim, powoduje coraz większą liczbę lokali wolnych, a wynajmowane
lokale mają coraz większy problem z uzyskaniem dochodu na opłatę czynszu. Problem dotyczy także lokali
własnościowych .
W 2018 roku zalegało w opłatach 74 użytkowników lokali użytkowych łącznie z garażami i najmem
terenu.
Zadłużenia w opłatach za lokale użytkowe w ostatnich latach kształtowały się następująco:

ROK

KWOTA ZADŁUŻENIA

WSKAŻNIK ZADŁUŻENIA %

2013

84.019,80

4,62

2014

123.011,89

6,78

2015

109.669,75

6,42

2016

157.067,00

8,55

2017

196.639,64

10,71

2018

182.726,59

9,42
18
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Struktura zadłużeń w opłatach za lokale użytkowe przedstawia się następująco :
ILOŚĆ LOKALI ZALEGAJĄCYCH I ICH STRUKTURA
POWYŻEJ 3 MIESIĘCY
2 – 3 M-CE

1 – 2 M-CE
ROK

Ilość

2013

44

2014

Struktura %

OGÓŁEM

Ilość

Struktura %

Ilość

Struktura %

80%

7

12,73%

4

7,27%

55

47

74,60%

8

12,70%

8

12,70%

63

2015

46

83,64%

1

1,82%

8

14,55%

55

2016

54

84,38%

4

6,25%

6

9,385%

64

2017

65

86,67%

2

2,67%

8

10,67%

75

2018

57

77,03 %

5

6,76%

12

16,21%

74

W związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi, Spółdzielnia poniosła koszty z tytułu
opłat sądowych i egzekucyjnych dotyczących lokali mieszkalnych w wysokości 62.054,35 zł ,
oraz lokali użytkowych w wysokości 6.163,52 zł, natomiast przychody z tych tytułów wyniosły
odpowiednio 55.299,89 zł i 5.745,23 zł.
Z tytułu odsetek od zaległości w opłatach za lokale mieszkalne wpłynęło

43.260,10 zł

a za lokale użytkowe odsetki wyniosły 5.988,79 zł.
Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Spółdzielnia uzyskała dodatkowy
dochód w wysokości 46.859,91 zł. Koszty prowizji i opłat bankowych wyniosły 1.458,00 zł.
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Należy również dodać, że Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim sfinansował
w 2018 roku wydruk książeczek opłat.
V. Fundusz płac uchwalony w planie gospodarczym Spółdzielni na 2018 r Uchwałą Rady Nadzorczej Nr
41/34 z dnia 05.12.2017 r. w wysokości 2.590.000,00 zł został wykonany w 101,02% i zamknął się kwotą
2.616.294,62 zł.
Wynagrodzenia w Spółdzielni nie nadążają za średnim wynagrodzeniem ogłaszanym przez GUS.
2013 ROK
WYNAGRODZENIA

2014 ROK

2016 ROK

2017 ROK

2018 ROK

(zł.)
2.171.317,28
2.264.295,32 2.282.396,80 2.281.099,38 2.359 735,92

ZATRUDNIENIE
( etaty)

61,63

58,46

ŚREDNIA PŁACA
( zł.)

2.935,96

3.227,70

ŚREDNIA PŁACA
WG GUS (zł.)

3.828,00

3.978,71

6000

2015 rok

59,33

2.466.957,09

58,67

61,25

56,94

3.205,79

3.238,89

3 210,53

3.612,76

4.121,94

4.275,69

4.527,96

4.834,19

WYNAGRODZENIA DO ŚREDNIEJ GUS
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W 2018 roku nie zaszły żadne istotne zmiany wpływające na realizację planów i zadań statutowych
Spółdzielni.
Celowe i oszczędne dysponowanie środkami finansowymi pozwoliło na wypracowanie dodatniego
wyniku finansowego.
Powyższe dane wskazują na dobrą kondycję i brak zagrożenia dla dalszej działalności Spółdzielni.
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI TECHNICZNO – INWESTYCYJNEJ
ZA 2018 ROK
Dział Inwestycji i Remontów odpowiedzialny jest za całość zagadnień związanych z
technicznym utrzymaniem zarządzanych, przez Spółdzielnię zasobów, realizację inwestycji
oraz sprawy terenowo - prawne a mianowicie:
I.

II.
III.
IV.
V.

I.

Prowadzenie spraw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na roboty związane z
dociepleniem budynków, remontem klatek schodowych, remontem balkonów, remontem
instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz remontami chodników i
parkingów realizowanych ze środków funduszu remontowego.
Przygotowanie do realizacji i nadzór nad robotami zaplanowanymi do wykonania ze
środków funduszu remontowego.
Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów.
Nadzór nad obsługą i właściwą pracą kotłowni na Osiedlu Tylna w Zakroczymiu.
Sprawy terenowo - prawne oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z
2001 r. poz.27 z późniejszymi zm./.

Prowadzenie spraw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na roboty związane z
dociepleniem budynków, remontem klatek schodowych, remontem balkonów, remontem
instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz remontami chodników i
parkingów realizowanych ze środków funduszu remontowego
W powyższym zakresie rękojmi i gwarancji w 2018 roku zadania realizowane były na bieżąco.

II. Przygotowanie do realizacji i nadzór nad robotami zaplanowanymi do wykonania ze
środków funduszu remontowego:
a.

Wybór wykonawców następował w trybie określonym w obowiązującym Regulaminie
wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług SML-W ,,Dążność”
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przetargi, zapytania o cenę obejmowały:
-

-

-

opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierające m.in. opis
podstawowych informacji obejmujących w szczególności przedmiot zamówienia, terminy,
tryb i zasady postępowania, wymogi wobec ewentualnych oferentów,
ogłoszenie informacji o przetargach w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń
zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni oraz w internecie na stronie Spółdzielni w trybie
przetargu lub zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę,
rozpatrzenie złożonych ofert z propozycją typowania wykonawców do ostatecznych
negocjacji, którzy spełnili w sposób optymalny wymagania Spółdzielni w zakresie
warunków realizacji (niskie ceny, długi okres gwarancji, zabezpieczenie należytego
wykonania robót), przez komisję złożoną z co najmniej 4 osób będących pracownikami
Spółdzielni oraz wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji TechnicznoInwestycyjnej Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej,
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Zlecenie robót wykonawcom odbywało się na podstawie Uchwał Zarządu w oparciu o analizę
złożonych ofert dokonywaną podczas komisyjnego typowania wykonawców i wnioski
komisji dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
Do czasu zarejestrowania tj. 06.06.2018r. przez Krajowy Rejestr Sądowy „nowego”
Jednolitego Tekstu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
„DĄŻNOŚĆ” w Nowym Dworze Mazowieckim w pracach komisji oprócz służb
technicznych Spółdzielni, pracowników Działów Administracji i Księgowości, przedstawicieli
Komisji Techniczno - Inwestycyjnej Rady Nadzorczej uczestniczyli Przedstawiciele Rady Osiedla
na terenie, którego planowano wykonanie robót. Opinia komisji stanowiła podstawę dla
decyzji zatwierdzenia wyboru wykonawcy przez Zarząd.
Warte podkreślenia jest, że zauważalny w roku 2018 był brak wykonawców szczególnie w branży
budowlanej, zainteresowanych składaniem ofert w ogłoszonych przetargach i realizacją
zaplanowanych remontów. Znaczna część przetargów z uwagi na brak ofert lub przekroczenia
zaplanowanej wartości robót była unieważniana i powtarzana nawet kilkukrotnie. Jednakże
ostatecznie wszystkie zaplanowane do realizacji zadania remontowe zostały w roku 2018
rozstrzygnięte, przy jednoczesnym w części (wyszczególnionym w sprawozdaniu z wykonania
planu robót remontowych wraz z załącznikami) przełożeniu ich realizacji na początek roku 2019.
b.

c.

Odbiór wykonanych robót dokonywany był przez uprawnione służby techniczne Działu
Inwestycji i Remontów przy udziale pracowników Administracji Osiedla oraz członków
Komisji Techniczno - Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i Rady Osiedli (do 06.2018r.).

d.

Plan remontów w 2018 r. został wykonany w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej ze
środków uzyskanych z odpisu podstawowego na fundusz remontowy w wysokości 2,00 zł/m2
w Nowym Dworze Mazowieckim i 2,50 zł/m2 w Zakroczymiu.

Szczegółowe zestawienie wykonanych prac remontowych w 2018 r. zawarto w załącznikach do
niniejszego sprawozdania:
 sprawozdanie z wykonania planu robót remontowych wraz z załącznikami
III. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów.
A. Dział Inwestycji i Remontów realizował:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprawozdawczość, rejestrację i rozliczenia zadań inwestycyjnych oraz zadań
remontowych zlecanych wykonawcom zewnętrznym.
Nadzór techniczny nad robotami wynikającymi z bieżącej konserwacji i
eksploatacji zasobów Spółdzielni.
Prowadzenie ewidencji dokumentacji terenowo-prawnej Spółdzielni.
Prowadzenie przeglądów technicznych i przeglądów sezonowych.
Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
Udział w opracowaniu dokumentacji technicznej, ekspertyz, przygotowanie do zawarcia
umów.
Opracowanie planu remontów.
Prowadzenie doradztwa, udzielanie porad z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Opiniowanie podań Członków Spółdzielni w zakresie wykonania robót modernizacyjnych
w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
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B. Działalność konserwacyjna
Konserwacja instalacji i budynków wykonywana była przez wybrane w drodze przetargu grupy
konserwacyjne branży elektrycznej, hydrauliczno-gazowej i ogólno-budowlanej.
Finansowo wykonanie prac konserwacyjnych w 2018 roku wyniosło:
Administracje
Administracja Osiedla Pólko,
Szerokołęczna i Tylna
Administracja Osiedla
Młodych
RAZEM

Wykonanie
2017r.

Plan
2018r.

Wykonanie
2018r.

Plan
2019r.

292 708

289 154,33

293 985,88

310 000

321 832

330 845,67

326 725,36

310 000

614 540

620 000

620 711,24

620 000

Na szczególną uwagę w zakresie poprawy jakości terminowego wykonywanie prac
konserwacyjnych zasługuje wprowadzony system organizacyjny polegający na codziennej kontroli
obiektów i zgłaszaniu usterek przez gospodarzy domów, administratorów, których ewidencja
przekazywana jest do Sekretariatu Spółdzielni. Realizacja tj. rozliczenie terminowości i jakości
robót następuje cotygodniowo.
W ramach prac konserwacyjnych m.in. wykonano:
- planowany jednokrotny przegląd instalacji gazowej sieciowej i bezprzewodowej we
wszystkich lokalach i budynkach,
- usuwanie przyczyn zacieków /drobne naprawy dachów/, naprawy i uszczelnianie obróbek
blacharskich, uszczelnianie lub wymianę fragmentów rynien, rur spustowych, drobne prace
murarskie i malarskie,
- bieżące usuwanie awarii i usterek zgłaszanych przez członków Spółdzielni
zarówno w godzinach pracy jak i w czasie dyżurów elektryków i hydraulików do godz.
22.00, również w dni świąteczne i wolne od pracy,
- uzupełnianie wybijanych szyb w wiatrołapach, drzwiach wejściowych do klatek
schodowych, tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych oraz tablicach
osiedlowych,
- naprawę lub wymianę samozamykaczy, zamków,
zużycia materiałów lub uszkodzeń, kradzieży i dewastacji,

zamknięć

wynikającą

- wykonywanie
słupków
ogrodzeniowych
i
ich
betonowanie,
zdewastowanych ogrodzeń, zniszczonych urządzeń zabawowych, ławek itp.

ze

naprawa

Grupy konserwacyjne wykonywały wszystkie prace wynikające z przeglądów budynków i terenów
oraz zgłaszanych na bieżąco m.in.:
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-

remonty suszarni, pralni, wózkowni, pomieszczeń gospodarczych,
wodomierzy, gazomierzy i wody,
naprawa i malowanie zdewastowanej elewacji,
wykonanie napraw alejek asfaltowych,
renowacja wraz z doszczelnieniem drzwi zewnętrznych do budynków,
przegląd i naprawa samozamykaczy,
malowanie ogrodzeń placów zabaw i ogrodzeń piaskownic,
uzupełnienie kratek wentylacyjnych w stropodachach,
malowanie konstrukcji zadaszeń przy wejściu do klatek,
malowanie altanek śmietnikowych,
malowanie urządzeń zabawowych,

przyłączy

WYKONANIE RZECZOWE PLANU KONSERWACJI
DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW W 2018 ROKU
OSIEDLE MŁODYCH
1.

Wykonano zaplanowane przeglądy instalacji gazowej we wszystkich budynkach i
lokalach zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2.

Przyjęto i zrealizowano zgłoszenia usterek i awarii:
671 - w zakresie robót budowlanych,
877 - w zakresie robót hydrauliczno – gazowych,
529 - w zakresie robót elektrycznych.

3.

Oprócz zgłoszeń awaryjnych wykonano pełen zakres robót budowlanych wynikający z
wniosków po przeprowadzonych kontrolach okresowych budynków w 2017 roku,
przewidzianych do realizacji w Harmonogramie robót na 2018 rok min.:
- malowanie zadaszenia altanki śmietnikowej Okulickiego 5
- uzupełnienie płytek na bokach schodów
- uzupełnienie spoin w schodach
- przełożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem Okulickiego 3 i 1

4. W ramach prac konserwacyjnych ogólnobudowlanych wykonano m.in.:
- naprawę ogrodzeń placów zabaw,
- wymieniono wybite szyby w drzwiach wejściowych, piwnicach i w gablotach,
- dokonywano bieżących napraw oraz regulacji samozamykaczy,
- wykonano kompleksowy przegląd obróbek blacharskich oraz uszczelniono
wymagające tego wszystkie łączenia w/w obróbek,
- wykonano malowanie klatki schodowej w budynku przy ul.Okulickiego 4,
- zamontowano odstraszacze na ptaki na budynku przy ul. Szarych Szeregów 2 i
Szarych Szeregów 5,
- zabetonowano znaki z napisem „zakaz wprowadzania psów” przy placach zabaw,
- wykonano malowanie urządzeń zabawowych –plac zabaw przy Rtm. W. Pileckiego
21,
24

-

wykonano podjazd dla rowerów przy Rtm. W. Pileckiego 1,
wykonano tynk mozaikowy na ścianie elewacyjnej przy Rtm. W. Pileckiego 15,
wykonano prace adaptacyjne w pomieszczeniu dla gospodarza przy Wyszyńskiego 2,
wykonano malowanie zadaszeń przy klatkach schodowych przy Rtm. W. Pileckiego
15 i 11,
wykonano ogrodzenie wnęk pod oknami przy ul. Wojska Polskiego 37,
wymieniono drzwi w wejściu do piwnicy przy ul. Okulickiego 4,
wykonano montaż kratek wentylacyjnych na budynkach,
wymieniono parapet zewnętrzny przy lokalu użytkowym przy Wojska Polskiego 33.

5.

W robotach konserwacyjnych hydrauliczno – gazowych oprócz planowanych przeglądów
wykonano m.in.:
- montaż wiosną i demontaż jesienią pomp abisynek,
- wspólne odczyty z ZEC ciepłomierzy głównych 1x w miesiącu,
- odpowietrzanie pionów i grzejników c.o.,
- przepychanie tras i pionów kanalizacyjnych,
- wykonano czyszczenie studzienek chłonnych na całym Osiedlu Młodych,
- wykonano instalację odpowietrzającą c.w.u. w lokalu przy ul. Szarych Szeregów 4/5,
- wymieniono zawory grzejnikowe zwykłe w lokalu 21 i 19 przy ul. Rtm. W.
Pileckiego 13,

6.

W robotach konserwacyjnych elektrycznych wykonano min.
- uzupełnienie oświetlenia przed klatkami, w klatkach schodowych i w piwnicach
budynków,
- wymieniano wyłączniki,
- przestawiano zegary sterujące oświetleniem,
- dokonywano wspólnych odczytów z ZE liczników energii administracyjnej itp.,
- wymieniono zegary sterujące oświetleniem na astronomiczne przy ul. Okulickiego
2,4,6,8 i Wojska Polskiego 47,
- zamontowano dodatkowe latarnie parkowe przy ul. Szarych Szeregów 1, Wojska
Polskiego 47.

WYKONANIE RZECZOWE PLANU KONSERWACJI
DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW W 2018 ROKU
OSIEDLE PÓLKO, SZEROKOŁĘCZNA I TYLNA
1.

Wykonano zaplanowane przeglądy instalacji gazowej we wszystkich budynkach i
lokalach zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Przyjęto i zrealizowano zgłoszenia usterek i awarii:
895 - w zakresie robót budowlanych,
664 - w zakresie robót hydrauliczno – gazowych,
299 - w zakresie robót elektrycznych.

25

3.

Oprócz zgłoszeń awaryjnych wykonano pełen zakres robót budowlanych wynikający z
wniosków po przeprowadzonych kontrolach okresowych budynków w 2017 roku,
przewidzianych do realizacji w Harmonogramie robót na 2018 rok min.:
- malowanie murków przed lokalami użytkowymi w budynkach przy
ul. Daszyńskiego 7, 14, Sobieskiego 8,
- malowanie wejścia do biura spółdzielni przy ul. Boh. Modlina 28,

4. W ramach prac konserwacyjnych ogólnobudowlanych wykonano m.in.:
- naprawę ogrodzeń placów zabaw,
- wymieniono wybite szyby w drzwiach wejściowych, piwnicach i w gablotach,
- dokonywano bieżących napraw oraz regulacji samozamykaczy,
- wykonano kompleksowy
przegląd obróbek blacharskich oraz uszczelniono
wszystkie łączenia w/w obróbek,
- uzupełnianie kratek wentylujących stropodach,
- przemurowano ścianki działowej w piwnicy nr 64 budynku przy ul. Bohaterów
Modlina 22, w piwnicy nr 99 w budynku przy ul Bohaterów Modlina 24, oraz w
piwnicy nr 114 w budynku przy ul. Chemików 5,
- pomalowano pomieszczenia gospodarcze w budynkach przy ul. Bohaterów Modlina
69, 71,
- montaż stojaków rowerowych na Osiedlach „Pólko”, „Szerokołęczna” w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz „Tylna” w Zakroczymiu,
- wymieniono deski w piaskownicy przy ul Tylna 14, Chemików 3,
- malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach
Bohaterów Modlina 20,22,24, Bohaterów Modlina 69,
- montaż poręczy przy zejściach do piwnic w budynku przy ul. Bohaterów Modlina
63,
- wymieniono uszkodzone deski w ogrodzeniu placu zabaw przy budynku
ul. Mazowiecka 2,
- malowanie trzepaka przy budynku Modlińska 3,
- obudowę do pompy abisynki przy budynku ul. Mazowiecka 8,
5. W robotach konserwacyjnych hydrauliczno – gazowych oprócz planowanych przeglądów
wykonano m.in.:
- montaż wiosną i demontaż jesienią pomp abisynek,
- wspólne odczyty z ZEC ciepłomierzy głównych 1x w miesiącu,
- odpowietrzanie pionów i grzejników c.o.,
- przepychanie tras i pionów kanalizacyjnych,
- wykonano czyszczenie studzienek chłonnych na całym Osiedlu
- zabito filtr wraz z montażem pompy abisynki w budynku przy ul. Mazowieckiej 8,
6. W robotach konserwacyjnych elektrycznych oprócz planowanych przeglądów wykonano
m.in.:
- uzupełnienie oświetlenia przed klatkami, w klatkach schodowych i w piwnicach,
- wymieniano wyłączniki,
- przestawiano zegary sterujące oświetleniem,
- dokonywano wspólnych odczytów z ZE liczników energii administracyjnej itp.
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IV. Nadzór nad obsługą i właściwą pracą kotłowni na Osiedlu Tylna w Zakroczymi u.
Kotłownia dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych na Osiedlu Tylna w
Zakroczymiu od czasu jej realizacji w 1999 roku pracowała jako bezobsługowa zasilana do grudnia
2016 olejem opałowym, a od grudnia 2016 gazem ziemnym.
Nadzór nad pracą kotłowni w sezonie zimowym pełni pracownik Działu Inwestycji i Remontów
Spółdzielni, natomiast dwa przeglądy konserwacyjne kotłowni wykonała Firma Gaz Mazowsze w
ramach obowiązującej gwarancji.
Zużycie gazu ziemnego w sezonie grzewczym 2017/2018 wyniosło 37.771,40 m 3
Koszt ogrzania l m2 w tym sezonie wyniósł około 2,36 zł/m2

V.

Sprawy terenowo – prawne oraz realizacja ustawy
mieszkaniowych /Dz.U. z 2001 r. poz.27 z późniejszymi zm./.

o

spółdzielniach

Grunty będące w zasobach Spółdzielni na dzień 31.12.2018r. zajmowały powierzchnię 237
644,33 m2 w tym:
 tereny położone w Nowym Dworze Mazowieckim – 230 324 m2
 tereny położone w Zakroczymiu – 7 320,33 m2
W związku z realizacją ustawy o spółdzielniach do końca 2018 r. na ogólną liczbę 3253 lokali
mieszkalnych i użytkowych zostało wyodrębnione 1480 lokali w tym na:
 Osiedlu Młodych
849 lokali i powierzchni gruntu
84 835,8758 m2
 Osiedlu Szerokołęczna
197 lokali i powierzchni gruntu
8 844,92 m2
 Osiedlu Pólko
390 lokali i powierzchni gruntu
14 188,9463 m2
 Osiedlu Tylna
44 lokali i powierzchni gruntu
4.721,86 m2,
o które została pomniejszona powierzchnia gruntu Spółdzielni w stosunku do stanu pierwotnego.
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INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku
amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

- Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych
- Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – umorzenie
- Zmiany w stanie środków trwałych
- Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie
- Zmiany struktury własnościowej środków trwałych
- Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
- Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych
i należności.
2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
3. Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także
wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b
ust. 10.
Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartość firmy nie występują.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Załącznik nr 8– Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
Załącznik nr 9 – Zmiany w stanie wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez
jednostkę środków trwałych.
6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze
wskazaniem praw, jakie przyznają.
W okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.
7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Załącznik nr 10 – Zmiany w stanie zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
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8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
Załącznik nr 11 – Struktura własności kapitału podstawowego według stanu na dzień
31.12.2018r.
9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
(funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w
kapitale (funduszu) własnym.
Załącznik nr 12 – Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych.
10. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Załącznik nr 13 – Propozycja, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok
obrotowy.
11. Dane o stanie rezerw według celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Załącznik nr 14 –Zmiany w stanie rezerw
12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego.
Załącznik nr 15 - Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku
obrotowego
13. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym
bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
o do 1 roku,
o powyżej 1 roku do 3 lat,
o powyżej 3 do 5 lat
o powyżej 5 lat
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 16 – Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych.
Załącznik nr 17 – Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych

od dnia

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Załącznik nr 18 – Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych.
15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego
rodzaju).
Załącznik nr 19 - Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według
stanu na dzień 31.12.2018r.
16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,
także wekslowe.
Załącznik nr 20 – Wykaz grup zobowiązań warunkowych.
17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane
według wartości godziwej:
a) Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane
przyjęte do ustalenia wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
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b) Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym –
wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki
przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione
na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) Tabelę zmian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na
początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w
ciągu roku obrotowego:
W Spółdzielni nie występują zdarzenia z punktu a, b i c.
18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
a) Art. 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( Dz.U. z 2017 r.
poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo – kredytowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z
2018 r. poz. 62, 106 i 138).
Środki pieniężne na rachunku Vat na 31.12.2018 r. wynoszą „0”.
CZĘŚĆ DRUGA
1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Załącznik nr 21 – Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów
i produktów
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Załącznik nr 22 –Nieplanowane odpisy amortyzacyjne
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Załącznik nr 23 – Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa
w art. 35 ust. 3 ustawy.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Załącznik nr 24 – Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej
w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.
Załącznik nr 25 – Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz
o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji;
b) zużycia materiałów i energii;
c) usług obcych;
d) podatków i opłat;
e) wynagrodzeń;
f) ubezpieczeń i innych świadczeń;
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g) pozostałych kosztów rodzajowych.
Załącznik nr 26 – Dane o kosztach rodzajowych jednostek, które sporządzają
rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Załącznik nr 27 – Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju
na własne potrzeby
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt
wytworzenia produktów w roku obrotowym.
W naszej Spółdzielni nie występują.
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
Nie dotyczy.
10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie.
Nie dotyczy,
11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie
zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
Nie dotyczy.
CZĘŚĆ TRZECIA
1. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do
ich wyceny
CZĘŚĆ CZWARTA
1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych,
a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią,
dodatkowo
należy
przedstawić
uzgodnienie
przepływów
pieniężnych
netto
z działalności operacyjnej, sporządzonej metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.
Załącznik nr 28 – Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Załącznik nr 29 – Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych.
CZĘŚĆ PIĄTA
Informacje o:
1. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
2. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej
grupy osobno),
3. pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w
skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),
ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.
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ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 30 – Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych,
Załącznik nr 31 – Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom
zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.
Załącznik nr 32– Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek
kapitałowych.
Załącznik nr 33 -Wynagrodzenie firmy audytorskiej
CZĘŚĆ SZÓSTA
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
nie wystąpiły
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
nie wystąpiły
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym
metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają
one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich
przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
(funduszu) własnym.
nie wystąpiły
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 występuje porównywalność danych ze
sprawozdania za rok 2017.
CZĘŚĆ SIÓDMA DZIAŁ NIE DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
CZĘŚĆ ÓSMA

DZIAŁ NIE DOTYCZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

CZĘŚĆ DZIEWIĄTA
1.

W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności,
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie,
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać
również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu
eliminację niepewności.
zagrożenia kontynuacji działalności nie występują

CZĘŚĆ DZIESIĄTA
1.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogły w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy
ujawnić te informacje.
brak takich informacji
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - od 01.01.2018. do 31.12.2018r.

Tytuł

Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntów

1. Wartość brutto Wynik
na dzień 01.01.2018
2 Zwiększenia
a) zakup
b) darowizna
c) pozostałe
3. Zmniejszenia
a) sprzedaż
b) likwidacja
c) darowizna
d) pozostałe
4. Wartość brutto Wynik
na dzień 31.12.2018

Oprogramowanie
komputerów

Licencje

Prawa
autorskie i
pokrewne

Spółdzielcze
własnościowe
prawo do lokalu

Pozostałe

Razem

24540,35

24540,35

1832,70
1832,70

1832,70
1832,70

26373,05

26373,05

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych – umorzenie - od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

Tytuł

1. Wartość umorzenia na
dzień 01.01.2018
2 Zwiększenia
a) naliczenie umorzenia w
tym:
- nie stanowiące kosztów
uzyskania przychodów
b) nieplanowane odpisy
amortyzacyjne
c) pozostałe
3. Zmniejszenia
a) sprzedaż
b) likwidacja
c) darowizna
d) pozostałe
4. Wartość umorzenia na
dzień 31.12.2018
5. Wartość netto Wynik na
dzień 01.01.2018
6. Wartość netto Wynik na
dzień 31.12.2018

Prawo
użytkowania
wieczystego
gruntów

Oprogramo wanie
komputerów

Licencje

Prawa
autorskie i
pokrewne

Spółdzielcze
własnościowe
prawo do lokalu

Pozostałe

Razem

24540,35

24540,35

1832,70
1832,70

1832,70
1832,70

26373,05

26373,05

-

-

-

-
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ZAŁĄCZNIK NR 3 Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

Tytuł
1. Wartość brutto
środków trwałych
na dzień
01.01.2018
2 Zwiększenia
a) zakup środków
trwałych
b) przyjęcie
wybudowanych
c) darowizny
otrzymane
d) ujawnienia
(inwentaryzacja)
e) pozostałe
3. Zmniejszenia
a) sprzedaż
b) likwidacja
środków trwałych
c) darowizny
przekazane
d) straty losowe
e) niedobory
(inwentaryzacja)
f) pozostałe
4.Wartość brutto
środków trwałych
na dzień 31.12
2018r

Grunty

Budynki i budowle

4659021,40

71338,47

71338,47
4587682,93

63822590,55

1446898,93

1446898,93
62375691,62

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki
trwałe

Razem

342352,99

396589,66

69220554,60

29141,97
29141,97

179250,78
179250,78

208392,75
208392,75

31301,38

2687,65

1552226,43

31301,38

2687,65

33989,03

340193,58

573152,79

1518237,40
67876720,92

Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Tytuł
1. Umorzenie środków
trwałych na dzień
01.01.2018
2 Zwiększenia
a) naliczenie umorzenia
w tym:
- nie stanowiące kosztów
uzyskania przychodów
b) nieplanowane odpisy
c) pozostałe
3. Zmniejszenia
a) sprzedaż
b) likwidacja
c) darowizna
d) pozostałe
4. Umorzenie środków
trwałych na dzień
31.12.2018
5. Wartość netto środków
trwałych na dzień
01.01.2018
6. Wartość netto środków
trwałych na dzień
31.12.2018

Grunty

Budynki i budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki
trwałe

Razem

1118043,99

30089819,43

303599,18

286586,80

31798049,4

69571,42
69571,42

1010252,03
1010252,03

23111,72

101502,70

1204437,87
1079823,45

17882,22

626078,61

23111,72
30785,07

101502,70
2602,94

124614,42
677348,84

30785,07

2602,94

33388,01

17882,22

626078,61

643960,83

1169733,19

30473992,85

295925,83

385486,56

32325138,43

3540977,41

33732771,12

38753,81

110002,86

37422505,20

3417949,74

31901698,77

44267,75

187666,23

35551582,49
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Zmiany struktury własnościowej środków trwałych - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo
(w wartości netto), w rozbiciu na:

Stan na 01.01.2018

Stan na 31.12.2018

Stan na 01.01.2018

Stan na 31.12.2018

własne
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
RAZEM
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo
Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
środki trwałe w likwidacji
inne środki trwałe
RAZEM

ZAŁĄCZNIK NR 6
Zmiany w stanie środków trwałych w budowie - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Wartość

Treść
1. Wartość brutto na 01.01.2018
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku
a) zakupy
b) realizacja inwestycji siłami własnymi
c) inwestycje w obcych obiektach
d) pozostałe
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych
b) odzyski, np. materiały
c) straty inwestycyjne
d) sprzedaż inwestycji
e) pozostałe
4. Wartość brutto na dzień 31.12.2018

ZAŁĄCZNIK NR 7
Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych i należności - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Długoterminowe aktywa finansowe
Tytuł
udziały
i akcje

udzielone
pozostałe
pożyczki
papiery
długoterminowe wartościowe

1. Wartość brutto na 01.01.2018r.
2. Zwiększenia

inne prawa
majątkowe

razem

Należności
długoterminowe

7 647 456,25
6 099,20

7 647 456,25
6 099,20

6 099,20
7 653 555,45
7 647 456,25

6 099,20
7 653 555,45
7 647 456,25

6 099,20
-

6 099,20
-

-

-

-

-

a) zakup
b) pozostałe
3. Zmniejszenia
a) umorzenie zadł. z tyt.
przejściowego wykupienia odsetek
b) pozostałe
4. Wartość brutto na 31.12.2018r.
5.Wartość odpisów
aktualizujących na 31.12.2018r.
a) zmniejszenia odpisów
b) zwiększenia odpisów
6. Wartość odpisów
aktualizujących na dzień
31.12.2018r.
7. Wartość netto majątku na dzień
01.01.2018r.
8. Wartość netto majątku na dzień
31.12.2018r.
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ZAŁĄCZNIK NR 8
Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2018

powierzchnia m2
- zgodnie z załącznikiem 8a
Wartość gruntu
- zgodnie z załącznikiem 8a

Zwiększenia

Stan na dzień
31.12.2018

Zmniejszenia

126891,99

1870,75

125021,24

4659021,40

71338,47

4587682,93

ZAŁĄCZNIK NR 9
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych
NIE WYSTĘPUJĄ
Stan na pierwszy dzień roku
obrotowego

Treść

Stan na ostatni dzień roku
obrachunkowego

1. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i
innych umów
w tym leasingu

ZAŁĄCZNIK NR 10
Zmiany w stanie zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli – od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2018

zwiększenia

zmniejszenia

Stan na 31.12.2018

Zobowiązania wobec budżetu państwa
obiekt A
obiekt B
Zobowiązania wobec jednostki samorządu
terytorialnego
obiekt A
obiekt B
Ogółem zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 11
Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego według stanu na dzień 31.12.2018r.
Nazwa funduszu

udziałowy
zasobowy
Wkładów
zaliczkowych
Wkładów
mieszkaniowych
Wkładów
budowlanych
Przeszacowania
majątku
Zmniejszenie z tytułu
umorzenia zasobów
Należne lecz nie
wniesione wkłady
Razem

Stan funduszu na
01.01.2018

zwiększenia

256 494,45

zmniejszenia

Stan funduszu na
31.12.2018

10 202,75

246 291,70

7 329 596,26

62 579,23

282 538,45

7 109 637,04

3 557 036,32

439 629,33

1 197 112,46

2 799 553,19

26 686 201,71

186 449,28

1 118 409,94

25 754 241,05

37 829 328,74

688 657,84

2 608 263,60

35 909 722,98
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ZAŁĄCZNIK NR 12
Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych - od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Wyszczególnienie
1. Wartość kapitałów na dzień 01.01.2018
2. Zwiększenia
a) odpis z zysku
b) przesunięcie z innych kapitałów
c) wpłaty akcjonariuszy (udziałowców)
d) agio
e) pozostałe
3. Zmniejszenia
a) pokrycie strat
b) przesunięcie na inne kapitały
c) zwrot dopłat i inne wpłaty
d) pozostałe
4. Wartość kapitałów na dzień 31.12.2018

seria A

seria B

seria C

Ogółem

ZAŁĄCZNIK NR 13
Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2018r.
Wyszczególnienie
1 Wynik finansowy netto
2. Proponowany podział wyniku, w tym:
a) zwiększenie funduszu remontowego
b) zwiększenie kapitału rezerwowego
3 Wynik niepodzielony

Kwota

128 647,89
128 647,89

ZAŁĄCZNIK NR 14
Zmiany w stanie rezerw - od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Wyszczególnienie

Rezerwy na pewne
lub prawdopodobne
straty z operacji
w toku

Rezerwy na podatek
dochodowy

1. Wartość rezerw na dzień 01.01.2018
2. Zwiększenia
a) utworzenie
b) pozostałe
3. Zmniejszenia
a) wykorzystanie
b) rozwiązanie
c) pozostałe
4. Wartość rezerw na dzień 31.12.2018 r., w
tym:
a) rezerwy korygujące stan aktywów
b) wartość rezerw w poz. B pasywów
bilansu
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Pozostałe rezerwy
na zobowiązania

Razem

ZAŁĄCZNIK NR 15
Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie

Odpisy na należności

Stan na
początek roku

Zwiększenia

Wykorzystanie
(odpisanie
należności w
ciężar rezerw)

Rozwiązanie

640,42

Stan na koniec
roku

640,42

-

ZAŁĄCZNIK NR 16
Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
OKRESY SPŁATY

Wyszczególnienie

powyżej 1 roku

do 1 roku
1. Wartość zobowiązań długoterminowych
na dzień 01.01.2018r., w tym:
a) pożyczki
b) emisja obligacji innych papierów
wartościowych
c) kredyty bankowe
d) pozostałe
2. Zwiększenia, w tym:
a) pożyczki
b) emisja obligacji innych papierów
wartościowych
c) kredyty bankowe
d) pozostałe
3. Zmniejszenia, w tym:
a) pożyczki
b) emisja obligacji innych papierów
wartościowych
c) kredyty bankowe
d) pozostałe
4. Wartość zobowiązań długoterminowych
na dzień 31.12.2018 r., w tym:
a) pożyczki
b) emisja obligacji innych papierów
wartościowych
c) kredyty bankowe długoterminowe
d) kredyty bankowe krótkoterminowe

-
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powyżej 5 lat

Razem

7 672 854,55

7 672 854,55

25 398,30
7 647 456,25

25 398,30
7 647 456,25

7 648 433,28

7 648 433,28

977,03
7 647 456,25

977,03
7 647 456,25

24 421,27

24 421,27

24 421,27

24 421,27

ZAŁĄCZNIK NR 17
Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2018r.
Wyszczególnienie

Kwota

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:
a) kredyty i pożyczki
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 m-cy , w tym:
- wobec osób uprawnionych – lok mieszkalne
- wobec osób uprawnionych – lok. użytkowe
- wobec pozostałych
e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f)
Zobowiązania wekslowe
g) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
h) Z tytułu wynagrodzeń
i)
Inne
4. Fundusze specjalne
a) ZFŚS
b) Fundusz Remontowy
c) inne
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:

3 626 797,44

2 714 037,41
982 359,99
13 802,32
1 717 875,10

32 061,00
880 699,03
3 627 871,44
91 490,53
3 536 380,91
7 254 668,88

ZAŁĄCZNIK NR 18
Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Wyszczególnienie
1. Rozliczenia międzyokresowe
kosztów, w tym:
a) wynik na gospodarce zasobami
mieszkaniowymi
b) remonty - fundusz remontowy
c) Pozostałe rozliczenia
międzyokresowe
- ubezpieczenia
- prenumerata
- podatek VAT do rozliczenia w
następnym okresie
- umieszczenie w pasie drogowym
- pozostałe
3. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów, w tym:
a) Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania
nieruchomości
b) inne rozliczenia międzyokresowe

Wartość
rozliczeń
międzyokresowych
na 01.01.2018r.
2 205 743,10

Zwiększenia

914 422,51

Zmniejszenia

567 014,79

Wartość rozliczeń
międzyokresowych
na 31.12.2018r.
2 553 150,82

161 691,35

161 691,35

2 184 295,32

185 054,44

2 369 349,76

21 447,78

567 676,72

567 014,79

22 109,71

20 377,00
706,57

82 750,00
1 876,28

82 441,00
1 649,16

20 686,00
933,69

364,21

1 571,14

1 730,33

205,02

300,00
481 179,30

15,00
481 179,30

285,00
-

2 430 214,42

144 669,30

47 902,01

2 526 981,71

892 149,28

144 669,30

1 538 065,14
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1 036 818,58
47 902,01

1 490 163,13

dot. ZAŁĄCZNIKA NR 18 poz. 1 a) oraz 3 a)
WYNIK Z EKSPLOATACJI UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ZA 2018 ROK.

Wynik na nieruchomości

L.P.

Nieruchomość

Koszty 2018

Przychody 2018

1

Kwoty
przenoszone
Kwoty
na rok
prezentowane
pod.dochodo
następny,
jako
wy lok. najem prezentowane Krótkotermino
jako
we rozliczenia
rozliczenia
międzyokreso
międzyokresow we (kosztów)
e (przychodów)

2

3

4

5

1
2

Boh.Modlina 20,22,24
Boh.Modlina 28

400 955,60
83 608,06

409 539,17
87 879,42

295,48
7 278,12

8 288,09

3

Boh.Modlina 61,63

284 841,87

333 376,84

976,52

47 558,45

4

Boh.Modlina 67,69,71

98 684,87

105 236,01

5 249,99

1 301,15

5

Chemików 3,5,7

441 440,64

460 471,30

339,87

18 690,79

6

Chemików 9,11

189 225,39

219 015,23

402,55

29 387,29

7

Sempołowskiej 3

23 646,22

24 604,65

958,43

8

Mazowiecka 2,4,6,8,Leg5

282 720,95

270 079,94

9

Mazowiecka 3

63 064,00

63 506,36

-

10

Mazowiecka 7

69 471,08

62 780,96

285,74

11

Mazowiecka 15

37 926,97

78 739,24

40 812,27

-

12

Mazowiecka 2 garaże

20 086,09

21 833,44

1 747,35

-

13

33 164,24

30 008,01

78 191,01

73 135,70

15

Magistracka 1
Daszyńskiego 7,
Sobieskiego 8
Daszyńskiego 14

16

Legionów 9, Modlińska 13,15

17

14

-

3 006,76

-

12 514,32

-

6 975,86

-

3 156,23

3 331,86

-

8 387,17

204,55

-

1 956,97

53,53

-

8 686,02

-

3 724,24

380,15

-

9 538,34

1 864,49

-

14 137,52

-

33 235,48

-

42 197,12

-

11 479,05

-

2 696,27

-

126,69
442,36

-

28 317,58

26 156,06

200 621,72

191 989,23

Modlińska 3

36 541,62

32 817,38

18

Modlińska 5,7, Partyzantów 16

86 320,83

76 402,34

19

Al. Spółdzielni 2,4,
Tylna 12,14,16

128 981,59

116 708,56

15 487,63

15 487,63

663 840,04

633 626,57

29 520,87

25 861,41

612 712,73

571 784,24

1 268,63

20
21
22
23

Tylna 9
Rtm.W.Pileckiego
1,3,5,7,9,11,13,15
Rtm.W.Pileckiego 15A
Sz.Sz 2,4,6,8,10 R.W.P 17,19,
W.P. 9,11,13,15,17,19

-

-

-

-

-

3 022,01
-

3 659,46

-

24

Rtm.W.Pileckiego 21

53 709,12

86 436,73

32 727,61

-

25

Rtm.W.Pileckiego 27

1 606,11

2 689,88

1 083,77

-

26

Sz.Sz5, W.P 23,25,27

171 281,37

159 802,32

27

Woj. Polskiego 33

41 212,91

42 760,60

28

Wysz 4, W.P. 35,37

220 274,49

235 074,71

29

Wyszyń. 2 Młodzież.6

175 527,92

184 459,75

30

Szarych Szeregów 1,3

167 946,72

181 940,49

31

Okulickiego 1,3,5
Okulickiego 2,4,6,8,
W.Polskiego 47

285 610,77

284 589,64

1 675,14

578 216,64

587 639,61

1 659,49

5 604 757,65

5 696 433,42
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RAZEM

-

-

617,09

930,60

7 496,66

7 303,56

90,65

9 022,48

12,72

13 981,05

108 697,82

7 763,48
144 669,30

- 161 691,35

- 17 022,05

Zestawienie wpływów i wydatków funduszu remontowego w 2018r.
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Wpływy na
fundusz
remontowy
w 2018r.

Stan funduszu remontowego
na 31.12 2016

L.P.

Nieruchomość

Środki funduszu
remontowego na
01.01.2018 B.O.
1

2

1
2

Boh.Modlina 20,22,24
Boh.Modlina 28

293 716,05
35 294,73

310 380,13
48 616,39

3

Boh.Modlina 61,63

166 674,29

253 926,77

25 920,82

394 680,24

4

Boh.Modlina 67,69,71

40 375,79

74 942,87

77 862,00

37 456,66

5

Chemików 3,5,7

387 298,17

351 128,26

180 815,51

557 610,92

Wydatki funduszu
remontowego
w 2018r.

Nadwyżka

Niedobór

3

4

5

34 642,68
11 453,10

569 453,50
72 458,02

6

Chemików 9,11

-7 777,99

168 920,04

342 725,99

-181 583,94

7

Sempołowskiej 3

-19 719,55

-

-

-19 719,55

8

Mazowiecka
2,4,6,8,Leg5

-315 735,39

189 956,07

355 542,51

-481 321,83

9

Mazowiecka 3

-323 591,14

47 072,65

9 231,67

-285 750,16

10

Mazowiecka 7

-37 276,93

47 624,27

13 926,49

-3 579,15

11

Mazowiecka 15

68 334,41

34 187,51

0

102 521,92

12

Mazowiecka 9

47 674,63

-

-

47 674,63

13

Magistracka 1
Daszyńskiego 7,
Sobieskiego 8
Daszyńskiego 14
Legionów 9,
Modlińska 13,15
Modlińska 3
Modlińska 5,7,
Partyzantów 16
Al. Spółdzielni 2,4,
Tylna 12,14,16

-41 616,87

27 113,34

71 951,47

86 396,00

54 083,50

6 329,58

-83 945,36

20 498,29

2 500,81

28 828,17

143 611,65

80 895,26

91 544,56

47 699,11

24 382,29

10 085,12

61 996,28

-122 714,65

54 164,65

3 749,39

101 733,83

112 978,17

78 646,40

136 065,60

-

-

-

-

-459 140,45

500 172,95

391 105,80

-350 073,30

-3,62

-

44 964,94

-44 968,56

62 279,79

447 774,25

482 186,63

27 867,41

38 366,25

33 460,67

74 641,01

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tylna 9
Rtm.W.Pileckiego
1,3,5,7,9,11,13,15
Rtm.W.Pileckiego 15A
Sz.Sz 2,4,6,8,10 R.W.P
17,19, W.P.
9,11,13,15,17,19

-86 455,00
134 149,92
-65 947,88

-72 299,39

-

24

Rtm.W.Pileckiego 21

69 735,43

25

Rtm.W.Pileckiego 27

-

26

Sz.Sz5, W.P 23,25,27

59 016,16

27

Woj. Polskiego 33

39 460,30

28

Wysz 4, W.P. 35,37

26 894,44

29

Wyszyń. 2 Młodzież.6

160 047,50

148 250,40

444 151,77

30

Szarych Szeregów 1,3

90 033,97

143 558,39

98 578,26

31

Okulickiego 1,3,5
Okulickiego 2,4,6,8,
W.Polskiego 47

-772 773,37

213 473,20

72 339,24

653 400,00

436 221,03

258 412,65

831 208,38

280 597,45

4 230 768,33

3 348 644,93

3 532 070,61

32

RAZEM

10 157,72
129 191,50

-10 157,72

34 338,36

153 869,30

33 005,18

6 699,80

65 765,68

177 168,33

165 970,29

38 092,48

Saldo na 31.12.2015 r.

-135 853,87
135 014,10
-631 639,41

-2 369 349,76

4 310,30
3 536 380,91

-2 369 349,76

1 167 031,15
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Nadwyżka wpływów nad wydatkami funduszu remontowego (wynik dodatni na
nieruchomościach) w kwocie 3 536 380,91 zł zaprezentowana w Pasywach bilansu w pozycji B III
4.b) Zobowiązania krótkoterminowe.



Nadwyżka wydatków nad wpływami funduszu remontowego (wynik ujemny na
nieruchomościach) w kwocie 2 369 349,76 zł zaprezentowana w Aktywach bilansu w pozycji B IV
2.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

ZAŁĄCZNIK NR 19
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na dzień 31.12.2018r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Wyszczególnienie

hipoteka

zastaw na
towarze

Zastaw na
przewłaszczenie
nieruchomości

pozostałe

razem

1. Wykaz zobowiązań na 01.01.2018r. ,w tym:
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania
b) kwota zabezpieczenia
2.Zwiękdzenia
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania
b) kwota zabezpieczenia
3. Zmniejszenia
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania
b) kwota zabezpieczenia
4. Wykaz zobowiązań na 31.12.2018r., w tym:
a) kwota zabezpieczonego zobowiązania
b) kwota zabezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 20
Wykaz grup zobowiązań warunkowych
NIE WYSTĘPUJĄ
Wyszczególnienie
gwarancje

weksle

Zawartych, lecz
nie wykonanych
jeszcze umów

Zabezpieczenie
umów
leasingowych

pozostałe

razem

1. Wartość zobowiązań na 01.01.2018r. w tym:
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
2. Wartość zobowiązań na 31.12.2018r.

ZAŁĄCZNIK NR 21
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Tytuł
Przychody netto ze sprzedaży z
tego:
a) z opłat
b) z działalności własnej
Sprzedaż pozostałych usług
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Razem:

Ubiegły rok obrotowy

Bieżący rok obrotowy

%

18 544 267,35

18 662 069,70

100,64 %

5 693 520,42
12 850 746,93

5 696 433,42
12 965 636,28

100,05%
100,89%

126 094,27
113 075,67
18 783 437,29

96 023,12
96 108,80
18 854 201,62

76,15 %
85,00 %
100,38 %
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Zbiorcze zestawienie wpływów i kosztów utrzymania nieruchomości za rok 2018

1.Przychody ze sprzedaży
2.Przychody finansowe i
operacyjne
Razem przychody
1.Koszty
2.Koszty finansowe i
operacyjne
Razem koszty
Wynik finansowy brutto
Wynik na GZM
Wynik na GZM
Wynik na GZM razem
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Wynik netto na działalności
gospodarczej

Lokale mieszkalne
17 057 858,92
99 142,89

Działalność gospodarcza
1 604 210,78
92 989,03

17 157 001,81
17 538 276,97
62 054,35

1 697 199,81
974 511,11
12 560,35

17 600 331,32
+ 266 798,84
- 161 691,35
+ 144 669,30
- 17 022,05

987 071,46

155 173,00
128 647,89

ZAŁĄCZNIK NR 22
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Lp.
1.
2.
3.
4.

Przyczyny nieplanowanych odpisów
Zmiana techniki produkcji
Przeznaczenie do likwidacji
Wycofanie z użytkowania
Pozostałe

kwota

Razem:

ZAŁĄCZNIK NR 23
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy
od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
NIE WYSTĘPUJĄ
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Materiały
Półprodukty i produkcja w toku
Produkty gotowe
Towary

kwota

Razem:

ZAŁĄCZNIK NR 24
Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
NIE WYSTĘPUJE
W bieżącym roku obrotowym od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. jednostka nie zaniechała
prowadzenia żadnej działalności.
W następnym roku obrotowym jednostka nie przewiduje zaniechania prowadzenia żadnej działalności.
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ZAŁĄCZNIK NR 25
ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ
OPODATKOWANIA

Lp.
I.
1.
2.
3.
a

Przychody ogółem z RZIS
Zmiana stanu produktów (+ / -)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)
Korekta podatkowa przychodów
zwiększenia przychodów podatkowych
Odsetki funduszu remontowego

b

II.
III.
1.
2.
3.
a

Nie wypłacone i nie postawione do dyspozycji wynagrodzenia do 10 stycznia
(regulaminowo)
Nie zapłacone (do 15 stycznia) składki ZUS naliczone w koszty
Odpisy aktualizujące należności
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Składka na KRS,
Wpłaty na PFRON
OC członków organów spółdzielni
Abonament radiowy
Odpisane decyzją Zarządu należności przedawnione
Wydatki na reprezentację, dla Rady Nadzorczej

-

7 667 696,40
7 667 696,40
18 783,42

Odsetki zapłacone w roku sprawozdawczym, naliczone w latach poprzednich lokale użytkowe
Nadwyżka z rozliczenia centralnego ogrzewania lokale mieszkalne
Nadwyżka z wody ciepłej
Premia termomodernizacyjna ujęta w funduszu remontowym
Wpłaty na fundusze specjalne (celowe)
Dotacja z Urzędu Miasta na infrastrukturę ujęta na kontach "8 - fundusze")
Umorzenie kredytów tzw. "starego portfela"
zmniejszenia przychodów podatkowych (-)
Naliczone - nie zapłacone odsetki lokale mieszkalne
Naliczone - nie zapłacone odsetki lokale użytkowe
Naliczone - nie zapłacone koszty postępow. sądowego lokale mieszkalne
Naliczone - nie zapłacone koszty postępow. sądowego lokale użytkowe
Przychody podatkowe
Koszty ogółem
Zmiana stanu produktów (+ / -)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)
Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów
zwiększenia kosztów podatkowych
Wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z roku poprzedniego
Wypłacone wynagrodzenia z roku poprzedniego

Składki ZUS naliczone w koszty za XI i XII roku poprzedniego zapłacone w roku
bieżącym
Odpisy aktualizujące , których nieściągalność została uprawdopodobniona
b zmniejszenia kosztów podatkowych (-)
Nie wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

IV.
V.
VI.
a

Wartość
18 854 201,62

Amortyzacja - spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących
działalności społeczno-wychowawczej (art..16c updop)
Koszty podatkowe
Dochód / Strata (II-IV)
Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania
Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)
różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości,
zarządzanej przez spółdzielnię
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1 456,73

7 647 456,25
0,00

26 521 898,02
18 587 402,78
0,00
0,00
-87 787,58
0,00

87 787,58

190,00
75 037,00
1 750,00

10 209,56
601,02
18 499 615,20
8 022 282,82
7 205 583,47
-441 872,78

b Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)
Umorzenie kredytów tzw. "starego portfela"
Datacja ze środków UE
Dotacja z Urzędu Miasta na infrastrukturę ujętą na kontach "8 - fundusze")
VII. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania
a Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych
b Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu
VIII Podstawa opodatkowania
IX Kwota podatku wg obowiązującej stawki %
a Odliczenia od podatku (-)
b Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)
X Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8
XI Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)
XII Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)
Wynik finansowy brutto
XIII
wg rachunku zysków i strat (+ / -)
Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi
XIV
obciążeniami wyniku brutto
XV
XVI

Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)
Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)

7 647 456,25
7 647 456,25

0,00

816 699,35
155 173,00

155 173,00

266 798,84
155 173,00

17 022,05

XVII Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
XVIII Wynik finansowy netto (+ / -)

128 647,89

ZAŁĄCZNIK NR 26
Dane o kosztach rodzajowych jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat według wariantu
kalkulacyjnego
NIE DOTYCZY – SPORZĄDZAMY WARIANT PORÓWNAWCZY
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ubiegły rok obrotowy

Rodzaj kosztu
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozostałe koszty

Bieżący rok obrotowy

Razem:

ZAŁĄCZNIK NR 27
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
NIE WYSTĘPUJĄ
Lp.
1.
2.
3.

Ubiegły rok obrotowy

Koszty wytworzenia
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe
Pozostałe
Razem:
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Bieżący rok obrotowy

ZAŁĄCZNIK NR 28
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ubiegły rok obrotowy
4 203,58
3 557 088,24
13 873,98
686 336,34
481 863,73
100 951,27
4 844 317,14

Koszty wytworzenia
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunku bieżącym
Środki pieniężne na rachunku VAT
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS
Środki pieniężne na rachunku FR
Środki pieniężne na innych rachunkach
Inne aktywa pieniężne - weksle
Razem:

Bieżący rok obrotowy
4 428,77
3 499 884,27
681,01
1 853 268,45
479 654,57
97 111,43
5 935 028,50

ZAŁĄCZNIK NR 29
Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
1.Amortyzacja
2.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3.Zysk za rok 2017
4.Zmiana stanu rezerw
5.Zmiana stanu zapasów
6.Zmiana stanu należności
7.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
8.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
9.Inne korekty
Razem korekty

126 447,12
- 96 108,80
- 148 232,32
3 045,94
- 28 689,11
1 436 239,47
- 250 640,43
1 042 061,87

ZAŁĄCZNIK NR 30
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w grupach zawodowych
Liczba etatów na dzień
31.12.2017
31.12.2018
34,75
33,25
26,50
23,58
61,25
56,83

Wyszczególnienie
Stanowisko robotnicze
Stanowisko nierobotnicze
Etaty ogółem

ZAŁĄCZNIK NR 31
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych
spółek kapitałowych
NIE DOTYCZY
Ubiegły rok obrotowy
.....................................

Wyszczególnienie

Zarząd
w tym: wynagrodzenie z zysku
Rada Nadzorcza
w tym: wynagrodzenie z zysku
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Bieżący rok obrotowy
.....................................

ZAŁĄCZNIK NR 32
Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
NIE DOTYCZY
Ubiegły rok obrotowy
.....................................

Wyszczególnienie

Bieżący rok obrotowy
.....................................

Członkom Zarządu
Członkom Rady Nadzorczej

ZAŁĄCZNIK Nr 33
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 firmy Pol-TAX 2 Sp. z o.o. ul. Bora
Komorowskiego 56C lok.91 03-982 Warszawa wynosi 4.900,00,00 zł + 23 % VAT.
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