
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

J) Nazwa (firma) i siedziba
Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Spadowa 8

2) Podstawowy przedmiot działalności spółdzielni:
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, wynajem nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie
nieruchomościami niemieszkalnymi.

3) Organ rejestrowy
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

4) Statystyczny numer identyfikacyjny, PKn (polska klasyfikacja działalności)
PKO 6832 Z

5) Numer identyfikacji podatkowej
NIP 871-000-34-14

6) Czas trwania spółdzielni:
Spółdzielnia mieszkaniowa została wpisana do KRS w dniu 9 maja 1966 roku.

7) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
Spółdzielnia Mieszkaniowa prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
I stycznia 2014 i kończący się 31 grudnia 2014 R.

8) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne
zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była, więc
zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

9) Wskazanie, c~ sprawozdanie finansowe zostało sporządzone pr~ założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć pr~szłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać
kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym
zakresie.

10) Omówienie pr~jętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w
zakresie, wjakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31.12.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną·

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na Jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.



Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku
pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej
koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 złotych sąjednorazowo odpisywane w ciężar kosztów
w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego
po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonom icznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartościach nominalnych. Stanowią je środki pieniężne w
kasie i na rachunkach bankowych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i
zasad określonych przepisami i statutem Spółdzielni.

Fundusze własne, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy
w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej wg rodzajów i zasad ich określonych w
statucie i regulaminach Spółdzielni.

Dąbrowa Tarnowska, 18marzec 2015 I:

Sporządził:

GŁÓWNY TS}FGOWY
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Nr statystyczny

( pieczęć jednostki) na dzień 31.12.2014 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

10 064 807,03 10067327,03

7783296,79 7650711,91

Koszty zakończonych prac roz-
wojowych

2 Wartość firmy

3 Inne wartości niemateńalne i
1400974,13 1 385781,74prawne

4 Zaliczki na wartości niemateńal-
1010647,53 800403,01ne i prawne

10476674,20

Środki trwałe 10476674,20

a) grunty (w tym prawo użytkowa-
350579,33 241 693,81 230430,37nia wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 10 109 250,05lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny 16844,82 4009030,92 3880413,05

d) środki transportu

c) inne środki trwałe Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

2 Środki trwałe w budowie 2 Rezerwa świadczenia emery-
talne i podobne

3 Zaliczki na środki trwałe w bu- - długoterminowadowie

0,00 0,00 - krótkoterminowa

3 Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

0,00 0,00 - krótkoterminowe

Nieruchomości 3076054,09 2730093,50

2 Wartości niematerialne i prawne Wobec jednostek powiązanych

3 Długoterminowe aktywa finan- 2 Wobec pozostałych jednostek 3076054,09 2730093,50sowe

a) w jednostkach powiązanych a) kredyty i pożyczki 3076054,09 2730093,50

- udziały lub akcje b) z tytułu emisji dłużnych papie-
rów wartościowych

- inne papiery wartościowe c) inne zobowiązania finansowe

- udzielone pożyczki d) inne

- inne długoterminowe aktywa fi- 976875,81nansowe



b) w pozostałych jednostkach 1 Wobec jednostek powiązanych

- udziały lub akcje a) z tytułu dostaw i usług, o okre-
sie wymagalności:

- inne papiery wartościowe - do 12 miesięcy

- udzielone pożyczki - powyżej 12 miesięcy

- inne długoterminowe aktywa fi- b) innenansowe

4 Inne inwestycje długoterminowe 2 Wobec pozostałych jednostek 718401,55 810804,69

Długoterroinowe rozliczenia mię-' 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki

1 Aktywa z tytułu odroczonego po-
b) z tytułu emisji dłużnych papie-

datku dochodowego rów wartościowych

2 Inne rozliczenia międzyokresowe c) inne zobowiązania finansower;Aktywa obrotowe 3968968,98 3882933,05 d) z tytułu dostaw i usług, o okre- 631 644,00 693489,56sie wymagalności:

ł zapasy - do 12 miesięcy 631 644,00 693489,56

1 Materiały - powyżej 12 miesięcy

2 Półprodukty i produkty w toku e) zaliczki otrzymane od dostaw-
cy

3 Produkty gotowe f) zobowiązania wekslowe

4 Towary g) z tytułu podatków, ceł, ubez- 6758,55 25586,93pieczeń i innych świadczeń

5 Zaliczki na dostawy h) z tytułu wynagrodzeń

II Należności krótkoterminowe 637428,62 451 953,62 i) inne 79999,00 91 728,20

1 Należności od jednostek powią- 0,00 0,00 3 Fundusze specjalne 152827,94 166071,12
zanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie IV Rozliczenia międzyokresowe 61747,34 173443,74
spłaty:

- do 12 miesięcy 1 Ujemna wartość firmy

- powyżej 12 miesięcy 2 Inne rozliczenia międzyokre- 173443,74
sowe

b) Inne - długoterminowe

2 Należności od pozostałych jed- 637428,62 451 953,62 - krótkoterminowe 173443,74
nostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 440484,55 423244,27sptaty:

- do 12 miesięcy 440484,55 423244,27

- powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł.

b) Ubezpieczeń społecznych i 9057,50 0,00zdrowotnych oraz innych świad-
czeń

c) Inne 37090,01 28709,35

d) dochodzenie na drodze sądowej 150796,56 0,00

lU Inwestycje krótkoterminowe 544408,47 1273442,95

1 Krótkoterminowe aktywa finan- 544408,47 1273442,95
sowe

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach



c) środki pieniężne i inne aktywa 544408,47 1 273442,95pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na 544408,47 1 273442,95rachunku

-inne środki pieniężne

-inne aktywa pieniężne

2 Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozliczenia 2787131,89 2157536,48mlędzyokresowe
AKTYWA razem 14445643,18 13947740,08 PASYWA razem 14445643,18 13947 740,08
(sumapQz. A iB) (suma poz. A iB)

Z-ea REZESA
ds. Ek icznych

Sporządzono dnia 18.03.2015 r

Wiesław ielawa

PREZES ZARZ~DU

Mari~k

(imię, nazwisko i podpis osoby, którei powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich.członków tego organu - na
podstawie art. 52 usl. 2 ustawy o rachunkowości)



t l () ł t

I{I l f, ,

(pieczęć jednostki)

REGON 000486037
Nr statystyczny

Rachunek zysków istrat

na dzień 31.12.2014 r.

Rachunek zysków istrat wariant kalkulacyjny zgodnie z za/. Nr l do Ustawy o rachunkowości

293514,37
63084,00

230430,37

293514,37
0,00

4814343,18
5920,20

2508886,82
284 585,21
95037,43
785645,59
177 183,35

957084,58

0,00

5104879,37
-20174,10
29797,94

Rok bletllCy
2014
4
5114503,21

294658,00 300160,03
13243,32 6118,12

13243,32 6118,12
39008,81 33621,57

39008,81 33621,57
268892,51 272656,58
19212,30 20857,79

19212,30 20857,79

0.00

288104,81
46411,00

241693,81

288104,81
0,00

5080345,04
4559,42

2740587,28
414415,44
118222,41
771449,86

169440,22
861 670,41

5258 287,52
82209,96

34 505,56

Rok poprzedni
2013· .
3
5375003.04
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PrzychOdynetto ze ~ I u6wnln. Z nimi.'.
w tym: • od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)

Koszt utworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Zysk roku ubiegłego na GZM - zwiększa przychody roku bieżącego

Zysk roku bieżącego na GZM - zmniejszenia przychody roku obrotowego (.)

Koszty dzlaI.ln .,. ,. :.~:
Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rozwojowe

Wartość sprzedanych towarów imateriałów
Strata roku ubiegłego na GZM - zwiększa koszty roku obrotowego

Strata roku obrotowego na GZM - zmniejsza koszty roku obrotowego

Zysk (atr.ta) briltto,. aprzecIliy (A-Bi . ;;;..,. :~.; f,',: .~.: l··,. :., X',i,
Pozoetal. n. '. ;..,"..: >.;; :i:··_:;i·i·'·:·'··"'··'·";.~
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne

Pozoatałak na " .. "," .7. ,:.;: H·',:,.'.J,,:'r, ';:'. :~"';
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zysk (atrata) z dzI••••nołcI operacyjnej (F+G-H)."":',;.,.. , ~'f
~·:/S/,,··::,,··.

Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (atrata) z działalności goapoclarczeJ(F+G-H): .. " ' •• i'f.·;,:7.,. ~':.'. ,.
Wynikzdarzań J.h1.HI '.• ; . >.,;.,.:::.:....'<,""','" •.. : •. ,":: .. f ..'-i~.··

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (atrata) brjltto (1+/,,) " .;~.'. v·
Pod.lekdoc~y\-:'';'·, ,or .. ' '_"

Pozoatałe o~owe zmnIejazanta zysku zWtłło
Znk latratai nettó'IN-o-P\ . . . ",>' :,

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koaztyft~:\i,.><"'t "

I

II

III

IV
V.
VI

B.
I

II

III

IV

V,

VI
VII

VIII

IX
X

C.
O.
I
II

III

E.
I
II

III

F.
G.
I

II

III

IV

V,

H.
I
II

III

IV

I.
J.
l.

II,

K.
L
M.
N,

Wlenlz

Sporządzono dnia ilBl y I\'bIĘGOWY

Wie,'J,ł.at.l..'a[~;:'ięlawa
(imię I nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
Rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca PREZESA
ds. Ek icznych

zielawa
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Spółdzidnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

l. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający 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.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich
amortyzacji umieszczono w tabelach poniżej:

:1:),,;\ , :':';'~;':;Tab~l' r~'ebuśro4k6wtrwalyeh - Z014 r.

Wartość nabycia / koszt wytworzenia

Nazwa grupy Prze-
składników majątku Aktuali- Przycho- miesz-

trwałego Stan na BO zacja dy czenia Rozchody Stan na BZ
(plus, mi-

"
nus)

Grunty 416745,74 11 762,02 404983,72

IBudynki i budowle 15502043,43 227343,42 "15274 700,01

IMaszyny i urządzenia 53028,78 53028,78

,Środki transportu

Cne środki trwale 3050,00 3050,00

15974867,95 0,00 0,00 0,00 239 105,44 15735 762,51Razem:

'.
Zmian w amQrfY:ndi środków' trwabeh - 2014 r.

.,,

1''''''00

Umorzenie I Amortyzaeja Wartość netto

Nazwa grupy ." Prze- Inne Stan naskladników miesz-
majątku Aktu- Amortyza- ezenia zwi~k ' Zmniej- Stan na BZ Stan na BO ostatni dzień
trwałego ałizaeja cja za rok (plus, sze- szenła roku obroto-

minus) nia wego
,CI!

Grunty 66166,41 5878,76 1 983,77 70061,40 350579,33 334922,32

Budynki i budO'ń1e 5 392 793,38 235 165,96 72 219,42 5 555 739,92 10 109 250,05 9718960,09

[Maszyny i urządzen 36 183,96 5920,20 0,00 42104.16 16 844,82 10924,62

Jrodki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne środki trwale 3050,00 0,00 0,00 3050,00 0,00 0,00

'---- Razem: 5498193,75 0,00 246964,92 0,00 0,00 74203,19 5670955,48 10476674,20 10 064 807,03

Fe wartości niematerialne i pra\IDe 29 282,26

______ Razem: 29 282,26 __ ~

Stan na
BZ

29282,26

~O 2928226

Rozehody

O~- 0,00

I Aktuali-
zacja

Nazwa grupy składników
mająlłlu trwałego



clI-l014 r.
Wartość netto

Prze-
Nazwa grupy składnlk6w

Stan na Aktuali-
Amorty- miesz- Inne Zmniej- Stan na Stan na Stan namajątku trwałego

BO zacja
zacja za czenia zwięk- szenia BZ BO BZ

rok (płus, mi- szenia
nus)

Inne W<lrlościniemalerialne i prawne 29282,26 29282,26

Razem: 29282,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 29282,26

2. Wartośćgruntów ut,ytkowanych wieqyście.

Grunty własne

Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na koniec

Wyszczególnienie początek roku roku
obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego
01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

Powierzchnia (m2) 2839,94 O O 2839,94

Wartość 15947,73 O O 15947,73--

Grunty w wieczystymużytkowaniu

Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na koniec

Wyszczególnienie początek roku roku
obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego
01.01.2014 r. 31.12,2014 r.

Powierzchnia (m2
) 52794,19 O 1547,22 51246,97

Wartość 400798,0 I O 11762,02 389035,99

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, ut,ywanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym Z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzYwilejowanych:

W Spółdzielni nie występuje

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzYstanie oraz stan kOllcOWYkapitałów /
funduszY / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) własnym.



l Kapital (fundusz)
L.p. WysZ(zególnienie I Z aktualizacji

Zasobowy
wvcenv

I Stan kapitalu (funduszu) na początku okresu 1 400974,13 1010647,53

a) zwiekszenia 21 103,00 120474,5 I

- - ::ysku 13 000,00 0,00

I - z ::ysku 0,00 0,00

I - dopłaty 0,00 0,00
I - inne 8 103,00 120474,51

b) zmniejszenia 36295,39 330719,03

I - pokrycie strat 0,00 0,00
: - dywidendy 0,00 0,00I _

inne 36295,39 330719,03
1:- -------
2 Stan kapitalu (funduszu) na koniec okresu 1385781,74 800 403,0 l

~. F
~_. , ~

Kapital (fundusz)

l.p. Wyszczególnienie ,l Fundusz wkla-
Udzialowy Fun~usz wkladów dów budowla-

mIeszkalnych nvcb

r- I~tan kapitalu (funduszu) na początku okresu 40964,70 82659,42 7 659 672,67

~w!t!'szenia 672,00 83018,78 61 086,53

- Wpłata - udział 672,00 0,00 0,00

- inne 0,00 83 018~ 61086,53------'--
b) zmniejszenia 747,45 118 785,25 157829,49

I -lflYpłata - udział 747,45 0,00
O,~~'-ł"""""" P'" 'o lokali

0,00 118 785,25 157829,49
1I

- inne 0,00 0,00

~~l2 Stal!. kapital~J!unduszu) na koniec okresu 40 889,25 46 892,95 7562929,71

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

l.p. Wyszczególnienie Kwota

~ Wynik finansowy netto 230430,37

2 Proponowany podzial na Walne Zgromadzenie

a) Po::ytki z nieruchomości (działalność gospodarcza) 5687,82

b) zwiększenie funduszu zasobowego 0,00

c) zwiększenie scentralizowanego funduszu remontowego Spółdzielni 224 742,55

d) inne 0,00

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Pozycja ta nie występuje W bilansie Spółdzielni.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności

2 515,40! __ .~27,51~

2515,401- 2727,5 II

Stan na
początek roku
obrotowe o

Od dłużników w zakresie 447424 768671
,zaległości lokali mieszk2t- ~ o ' i
l?a~Ó~~~~~s~~~~k~i~~74,2L 768,67l

Zmniejszenia
Stan na

koniec roku
obrotowe o



10. Podział zobowiązań długoterminowych według p07J'cji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty:
al do l roku,
bl od l roku do 3 lat,
cipo wyżej 3 lat do 5 lat,
dl powyżej 5 lat.

Struktura zobowiązań

Okres wymallaJności

Powyżej JI roku do 3 Jpowyiej 3 Jat do S Jat Razem
': Od 1 roku Powyżej S lat

L.p. Zobowią •• n ia
at

stan na
początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec: początek koniec
roku roku roku roku roku roku roku roku roku roku

J
Wobec jednostek po-
wiązanych

aj z tytuJu dos/ow I usług

hj linne

2 Wobec pozostalych jed- I
nostek

aj kredyty I pożyczki 3076054,09 2730093,50 3076054,09 2730093,50

hj
z tylUlu em isji dlumych
papierów wartościowych

ej
inne zobOWIązania finan-
sowe

d) ? tylulu dostaw i usług I

ej
zaliczki otrzymane na do-
,stawy

j) zobowiązania wekslowe
I Iz tytulu podatków, cel,

g) ubezpieczeń i innych
Ijwiadczeń

hj z tylu/U wynagrodzeń

r2- inne
RAZłM 2730 093,501L-l.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3076054,09 2730093,50 3076054,09

lt. Wykaz istotnych p07J'cji c7J'nnych i biernych rozliczeń międ7J'okresowych kosztów.

" Stan na:
L.p. Wyszczególnienie Początek roku ob- Koniec roku obro-

rotowel!o towel!O

l Rozliczenie mi~dzyokresowe kosztów 2787131,89 2 157536,48

- aktu')' progno=owane 574,43 819,55

I - undlls= remontowy 2786557,46 2156716,93

2 Rozliczenie mi~dzyokresowe przychodów 61747,34 173443,74

c-
- wynik nieruchomości 61747,34 173~~

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju.

Wedhtg stanu na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada zobowiązania z tytuht
zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 438 353,97 zł i zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę
l 291 739,53 zł.
Kredyty dhtgoterminowe zostały zabezpieczone:
- przelew wierzytelności z tytułu wpłat na fundusz remontowy,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółdzielni.



Zaciągnięte pożyczki zostały zabezpieczone:

Westerplatte 8
- weksel własny in blanco
- hipoteka umowna łączna w kwocie 390 000,00 zł
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 117 000,00 zł. na nieruchomościach:

* lokal użytkowy nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 2,
* lokal użytkowy nr 4 przy ul. Jagiellońskiej 2,
* lokal użytkowy nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 2,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

Westerplatte 9
- weksel własny in blanco
- hipoteka umowna łączna do kwoty 514 150,00 zł. na nieruchomościach:

* lokal użytkowy nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 2,
* lokal użytkowy nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 2,
* lokal użytkowy nr 2 przy ul. Kościuszki 2,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

Westerplatte 3
- weksel własny in blanco
- hipoteka umowna łączna do kwoty 345800,00 zł. na nieruchomościach:

* Centrum Kulturalno - Oświatowe przy ul Spadowej 8
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

Rynek 8
- weksel własny in blanco
- hipoteka umowna łączna do kwoty 234723,00 zł. na nieruchomościach:

* lokal użytkowy nr I przy ul. Grunwaldzkiej 2,
* lokal użytkowy nr 6 przy ul. Jagiellońskiej 2,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

Das(J'ńskiego 3
- weksel własny in blanco
- hipoteka umowna łączna do kwoty 430 055,00 zł. na nieruchomościach:

* Centrum Kulturalno - Oświatowe przy ul Spadowej 8
* lokal użytkowy nr 4 przy ul. Kościuszki 2,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

Jagiellońska 2
- weksel własny in blanco
- hipoteka umowna łączna do kwoty 469 445,00 zł. na nieruchomościach:

* Centrum Kulturalno - Oświatowe przy ul Spadowej 8
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także
wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie
występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

l. Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze
sprzedai,y produktów, towarów i materiałów.

Spółdzielnia prowadzi działalność statutową mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
kulturalnych, gospodarczych członków i ich rodzin. Działalność dotyczy tylko działalności krajowej.



lf ,i
{ Sprzedaż ogółem za

Struktura przychodów ze sprzeddy poprzedni rok ob- hieżący rok ohra-
racbunkowy cbunkoWY

Usluei w tym:
• przychody z eksploatacji lok. mieszkalnych 2049760,24 2078610,38

• przychody z eksploatacji lok. użytkowych 496474,04 489 345,76

• przychody z mediów 2 781 237,27 2521 666,40

• zarządzanie nieruchomościami 13 025,93 16 060,83

- sprzedaż \\ewnętrzna 34 505,56 29797,94

• przychody finanso\\e 19212,30 20857,79

• pozostałe przychody operacyjne 13 243,32 6 118,12

RAZEM 5407458,66 5162457,22

2. Wysokość iwyjaśnienie p17Jlczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków
trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występuje taka pozycja w Spółdzielni Mieszkaniowej

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w Spółdzielni nie miała miejsca.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

M'ynik brutto w tym: ~'.. ;' .,. 314492,47
• nieruchomości 20978,10

• pozostała działalność 293514,37

Koszty nie stanowilIce kosztów uzyskania przycbodów w ty 38504,64

• naliczenia na fundusz społeczno· wychowam:zy 9 845,64

• koszty działalności społeczno· wychowam:zej 3719,65

- należności przedawnione nieściągalne 24 939,35

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków istrat w wariancie kalkulacyjnym, dane
o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice
kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Spółdzielnia nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w celu sfinansowania środków trwałych w budowie.

8. Poniesione w ostatnim roku iplanowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie należy wykazać poniesione iplanowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

9. Informacje o zyskach istratach nadzwyczajnYc/1 z podziałem na losowe ipozostałe.

W roku obrotowym i poprzednim nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.



10. Podatek dochodowy od wyniku.

Przychody
Koszty
Wynik
Pożytki z nieruchomości
Podatek

5158225,47
4809460,11

348765,36
0,00

63888,00

11. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
- kursy przyjęte do ich wyceny:

W Spółdzielni nie występują różnice kursowe.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPL YWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a
w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią,
dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności
operacyjnej, sporządzone 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.

Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

J. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w
zakresie niezbędnym do, oceny ich wpływu na !;ytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki

Pozycja ta w roku obrotowym nie dotyczy Spółdzielni

2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż
rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki p[owiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego
jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym
lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z
tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu
zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ
wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której
mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany
do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej
jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy
informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Pozycja te w roku obrotowym nie dotyczy Spółdzielni



3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, zpodziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie Przeci~te
zatrudnienie w roku

Pracov.nicy wnyslowi 7

Pracov.nicy na stanowiskach robotniczych 14

OGÓŁEM: 21

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy
osobno).

Dotyczy spółek handlowych

5. 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.

Dotyczy spółek handlowych

61. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: .

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi;

Spółdzielnia zwolniona z badania bilansu na podstawie art 64 ustawy o rachunkowości.

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE

W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

I. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekt.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia 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.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdaniafinansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane są porównywalne



6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH,

GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Dane nie dotyczą SpółdzieLni Mieszkaniowej.

7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Nie dotyczy Spółdzielni

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Obecnie nie występują żadne zagrożenia dla kontynuacji działalności SpółdzieLni.

9. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić
te informacje.

Nie występuje

Dąbrowa Tarnowska, 18marzec 2015 r.
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