
                                              I N F O R M A C J A   D O D A T K O W A

         D O  S P R A W O Z D A N I A   F I N A N S O W E G O   Z A  2 0 1 7  r.

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. 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

Tabela ruchu środków trwałych

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA

aktualizacja nabycia aktualizacja zbycie

 

w tym :

1) grunty

2) budynki i budowle

0,00

Zmiany w amortyzacji (umorzeniu) środków trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Zmiany Stan na 31.12.2017r.
Wartość netto składników

Stan na 31.12.2017r.

0,00 0,00 0,00

Oprogramowanie 0,00 0,00 0,00

3. Grunty 0,00

a) na własność 0,00 0,00

-949,21

0,00

RODZAJE  AKTYW 
TRWAŁYCH

Stan  na 
01.01.17

Stan na 
31.12.17

I. Rzeczowe aktywa 
trwałe 22 001 452,86 54 987,21 386 302,75 21 671 514,32

1 244 465,87 37 516,00 27 261,98 1 254 719,89

a) grunty  na 
własność

1 125 968,81 37 516,00 23 126,97 1 140 357,84

b) grunty - w użyt. 
wiecz.

118 497,06 4 135,01 114 362,05

20 666 702,52 356 287,77 20 310 414,75

3) urządz. tech. i 
maszyny

63 895,15 17 471,21 1 376,00 79 990,36

4) środki trwałe w 
budowie

26 389,32 1 377,00 26 389,32

II. Wartości 
niematerialne i 
prawne

32 933,85 42 403,02 1 376,00 75 336,87

w tym wniesione 
zaliczki na wartości 
niematerialne i 
prawne

39 061,56 39 061,56

Składniki majątku 
trwałego

Stan na 
01.01. 
2017r.

Amortyzacja  
(umorzenie ) 

za rok Stan na 
01.01.2017r.

I. Wartości 
niematerialne      
  i prawne w 
tym:

32 933,85 32 933,85 42 403,02

32 933,85 32 933,85 42 403,02

II. Rzeczowy 
majątek   trwały 
w tym:

6 011 296,34 306 396,11 -90 558,53 6 226 184,71 15 990 156,52 15 445 329,61

1. Budynki i 
budowle 5 920 233,26 304 680,66 -93 946,38 6 130 967,54 14 746 469,26 14 179 447,21

2. Urządzenia 
techniczne 60 044,57 3 387,85 63 432,42 3 850,58 16 557,94

31 018,51 1 715,45 31 784,75 1 213 447,36 1 222 935,14

1 125 968,81 1 140 357,84

b) użytkowanie 
wieczyste

31 018,51 1 715,45 31 784,75 87 478,55 82 577,30

4. Środki trwałe w 
budowie

26 389,32 26 389,32



Wartość środków małocennych  -  28 203,26 zł

Wartość obcych środków trwałych  - lokale  wyodrębnione – 4 723 793,86 zł grunty wyodrębnione 150 911,63 zł

2 . Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

odrębnie  dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych  aktywów finansowych;

                 W okresie sprawozdawczym aktualizacji nie dokonywano

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu 
 ich odpisywania określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.10;
               Wielkości takie w spółdzielni  nie występują 

4. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym;

Zmiany w ciągu roku

zwiększenia zmniejszenia

720,00

Wartość

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie  

      umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

                 W okresie sprawozdawczym pozycja ta w spółdzielni nie występuje.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw,  w tym świadectw udziałowych, 

 zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego,  zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Odpisów aktualizujących nie dokonywano.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji,  

           w tym uprzywilejowanych; 

FUNDUSZ

0,15

25,54

35,56

38,75

Ogółem fundusze
100,00

48,94

1,07

52,13

WYSZCZEGÓLNI
ENIE

Stan na 
początek  roku 

obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego 

Powierzchnia w 
m2

28 219,49 27 499,49

274 558,17 15 731,96 258 826,21

Stan na koniec roku 
obrotowego

% udział w 
kwocie 
brutto

1. Fundusz 
udziałowy

23 362,80

2. Fundusz 
zasobowy

4 109 232,12

3. Fundusz 
wkładów 
budowlanych

5 721 618,76

4. Fundusz 
wkładów 
mieszkaniowych

6 234 989,61

16 089 203,29

5. Fundusz 
zmniejszający 
wartość funduszy

7 873 849,44

6. Fundusz z 
przeszacow.

172 084,80

Razem wartość 
netto funduszu

8 387 438,65



9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 

  zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia 

zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

    W roku obrotowym fundusze zapasowe i rezerwowe nie wystąpiły.

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

Wyszczególnienie Kwota

1. Wynik finansowy netto

Wynik ostateczny

2.Podział wyniku

a)  nadwyżka na pozostałej działalności 

715,85

3. Wynik finansowy nie podzielny 0

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

 rozwiązaniu i stanie końcowym. 

Wyszczególnienie rezerwy Zwiększenia Stan końcowy

Rezerw nie tworzono 0 0 0 0

12. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień

bilansowy przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania

Okres wymagalności

Razem
do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 5 lat

stan na 

BO BZ BO BZ BO BO BZ BO BZ

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(BIII2i) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(BII2c) Inne zob. 0,00 0,00 0,00

-kaucje na  lok. użyt. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10 883,34

a) nadwyżka na działalności GZM z roku 
2016 wykorzystana w roku 2017

5 269,37

16 152,71

15 436,86

   b)  nadwyżka na działalności  
społeczno – wychowawczej 

Stan 
początkowy

ZMNIEJSZENI
A

powyżej 3 lat 
do 5 lat

1. Wobec pozostałych 
jednostek 500 000,00 409 800,00 12 873,59 12 873,59 9 839 960,04 9 439 453,04 10 352 857,63 9 862 126,63

(BIII2d). z tytułu 
dostaw i usług

(BII2g)z tyt. pod., 
ubezp. I innych świad. 

BII 2a) kredyty i 
pożyczki mieszk.

500 000,00 409 800,00 9 133 832,61 8 733 325,61 9 633 856,61 9 143 125,61

12 873,59 12 873,59 706 127,43 706 127,43 719 001,02 719 001,02

2 805,11 2 805,11 2 805,11 2 805,11

- kaucje zab. z tyt. 
wyk. rob 12 873,59 12 873,59 12 873,59 12 873,59

-kaucje i partycypacje 
na mieszkania 703 322,32 703 322,32 703 322,32 703 322,32

(BIII2e)zaliczki 
otrzymane na 
dostawy 
- należne zwroty z tyt. 
nadpłat co

- nadpłaty na 
czynszach



13.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni ze wskazaniem jego rodzaju i wysokości

 - kredyty mieszkaniowe

Rachunek kredytowy Wysokość zobowiązania Rodzaj zabezpieczenia

1) ul. Rybacka 16a-b
hipoteka zwykła

 hipoteka kaucyjna 

2) ul. Rzeźnicza 8-14 hipoteka 

3) ul. Lipowa 9a-11c hipoteka 

4) ul. M. Konopnickiej 4-8 hipoteka, poręczenie U M i G

5) ul. Rzeźnicza - Rybacka hipoteka, poręczenie U M i G

6) ul. Kolejowa 15a,b,c hipoteka

7) ul. Kolejowa 13b,c,d hipoteka kaucyjna

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych  rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę, czynnych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów stanowiących różnicę między  wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem do zapłaty za nie;

TYTUŁY

Stan na

początek roku obrotowego 
koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym 663,48

         - koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych za przyszłe okresy sprawozdawcze, 
312,00

          - koszty zakupu majątku trwałego do rozl.w latach nast.. 0,00 351,48

2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:

         -  nadwyżki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z lat ubiegłych

          -  aktualizacja funduszu obligacji

15. Powiązania między pozycjami bilansu

Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy wykazane w zobowiązaniach krótkoterminowych:

- kredyty mieszkaniowe

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez spółdzielnię gwarancje i poręczenia, także wekslowe. 

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w spółdzielni w okresie sprawozdawczy nie występowały.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży 

 towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji

sprzedaży produktów i świadczenia usług; 

Przychody netto ze sprzedaży

Sprzedaż ogółem Udział w całości

poprz.rok obr.

GZM w tym: 95,85% 95,73%

   - eksploatacja l.m. 95,14% 87,72%

 -  eksploatacja garaży 0,71% 0,63%

  - ekspolatacja l.u. 8,15% 7,39%

3,13% 3,32%

Działalność społ. Wych. 0,08% 0,05%

Działalność finansowa

Pozostała działalność operacy

Razem 100,00% 100,00%

Sprzedaż usług dokonywana jest w całości na terenie kraju.

1 400 000,00

315 000,00

796 704,10

997 982,20

2 554 950,00

3 594 000,00

2 364 000,00

3 899 000,00

8 170,20

8 170,20

34 495,91 29 226,54

29 452,08 24 182,71

           -  naliczone odsetki od lokat z kaucji lokali użytkowych, zabezp., robót, zadatków na 
mieszk.                                                                                                                                             
        

2 298,19 2 298,19

2 745,64 2 745,64

409 800

za poprzedni rok 
obrotowy

za bieżący rok 
obrotowy

bieżący rok 
obr.

2 469 298,10 2 728 572,59

2 451 017,18 2 500 240,17

18 280,92 17 830,81

210 046,03 210 501,61

Działalność remontowo-
usługowa

80 733,05 94 515,79

2 118,08 1 462,90

10 863,53 9 752,53

13 145,35 15 989,05

2 576 158,11 2 850 292,86



2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o

kosztach wytwarzania produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 

nie dotyczy

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

W roku 2017 aktualizacji nie dokonywano 

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku 2017 nie wystąpiły odpisy aktualizujące  zapasy magazynowe.

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

W roku obrotowym nie miało miejsca zaniechanie działalności. Nie przewiduje się takich zdarzeń w roku następnym.

6. Rozliczenie głównych pozycji  różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

(zysk,strat) brutto

wyszczególnienie Podstawa bilansowa Podstawa podatkowa Różnica
opis różnic

0,00

- sprzedaż 2017 0,00

- usługi remontowe
196,70 196,70 0,00

- przychody z roku 2016 0,00 0,00 0,00

2) Przych.finan.
44,55

530,74

530,74

0,00

RAZEM  PRZYCHODY

1) Koszty

- remontów 196,70 196,70 0,00

0,00 0,00 0,00

2) Pozost.koszty oper. 0,00

- koszty wyodrębnień 552,32                                              552,32      0,00

- sądowe 0,00

9,32 9,32 0,00

koszty  likwidacji majątku 474,23 474,23 0,00

0,00

4) Koszty  finansowe 7,85 7,85 0,00

0,00 0,00 0,00

RAZEM   KOSZTY

wynik na GZM

1) Przychody ze 
sprzedaży usług

2 730 232,19 2 730 232,19

2 730 035,49 2 730 035,49

przychody nie stanowiące 
przychodu podatkowego

9 752,53 9 707,98
odsetki  naliczone w latach 
ubiegłych spłacone w roku 
2018

3) Pozostałe przychody 
operacyjne 15 989,05 15 458,31

- spłaty kosztów kom.i 
sąd.dok.przez lok. 15 989,05 15 458,31 koszty sądowe naliczone nie 

otrzymane

4) Przychody wew.- 
naliczenia z fund. rem. 94 319,09 94 319,09 przychody nie uwzględniane 

w przychodzie podatkowym 

2 850 292,86 2 755 398,48 94 894,38

2 682 487,05 2 728 407,35 -45 920,30

- gospodarka gzm i dział. 
społ- wych. 2 682 290,35 2 728 210,65 -45 920,30

-w tym koszty ujęte w 
księgach lat poprzednich i 
niedobór z rozl. wody

3 856,23 3 856,23 

2 820,36 2 820,36 koszty sądowe naliczone nie 
poniesione

- inne 
koszty(wyceny,zaokr.)

3) Koszty usług 
wewnętrznych 94 319,09 94 319,09

5) Straty nadzwyczajne 
(odsetki podatkowe)

2 780 670,22 2 732 271,43 48 398,79
Różnica(+dochód; 
-strata) 69 622,64 23 127,05 46 495,59
Korekty wyniku brutto celem ustalenia podstawy  
opodatkowania
korekta o przychody 
niepodatkowe 94 894,38
korekta o koszty 
niepodatkowe 48 398,79

Wynik podatkowy po 
uwzględnieniu korekt 23 127,05

-62 331,87

Podstawa opodatkowania 85 458,92



7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz  różnice kursowe,które powiększyły koszt 
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

W roku 2016 nie poniesiono kosztów na budowę.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów
w roku obrotowym;

Nie wystąpiły

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 wystąpiły

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie

W roku obrotowym zyski ani straty nadzwyczajne nie wystąpiły .

III. Informacje i objaśnienia o pozycjach wyrażonych w walutach obcych-kursy przyjęte do ich
wyceny

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Umów takich nie zawierano

2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami  

powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach

rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z

z dnia 19 lipca 2002 r.  w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami

określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji

niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

Nie dotyczy

3. Przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

Pracownicy umysłowi 7

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 8,4

Pracownicy zatrudnieni 16

Uczniowie -

Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych -

OGÓŁEM 16

4. Wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład

organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów 

lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;



Nie dotyczy

5. Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym 

w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków,  

wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych , odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych 

 w ich imieniu  tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem  kwoty ogółem dla każdego z tych organów;
Nie niewystapiły

6. 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.

Nie dotyczy

VI. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

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, oraz przedstawienie zamiany sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Żadna z powyższych sytuacji w spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego 
za rok poprzedzający  ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane takie nie wystąpiły

VII. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest
sporządzane w myśl przepisów ustawy

Nie dotyczy

VIII. Informacje dotyczące połączenia spółek 

Nie dotyczy

IX. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności
Zagrożenia i niepewności co do możliwości kontynuowania działalności nie występują

X. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Data sporządzenia: 14.03.2018 r.

Sporządził: Zatwierdził:


