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SKRÓCONY BILANS ZA LATA 2017-2018 

 
Suma bilansowa za 2017r jest niższa od sumy bilansowej z  
roku ubiegłego o 3,6%, przy jednoczesnym obniżeniu  
wartości aktywów trwałych , stanowiących 69,48% sumy  
bilansowej.  
Spadek  aktywów trwałych spowodowany jest  : 
  
• Przekształceniem lokali i udziałów w gruncie w 

prawo odrębnej własności, 
• Umarzaniem wartości majątku trwałego w wyniku 

naturalnego jego zużywania się 
Aktywa obrotowe stanowią w 2018r 30,52% sumy  
bilansowej. W tej grupie majątku obrotowego dominują  
inwestycje krótkoterminowe, które stanowią 22,18%  
wartości aktywów obrotowych. Są to środki pieniężne na  
rachunkach, głównie lokaty bankowe. 
 
Należności krótkoterminowe –to  głównie należności z  
tytułu dostaw i usług oraz z tytułu opłat za lokale  
mieszkalne i użytkowe. 
 
Pozycja krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
stanowią nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu  
eksploatacji i utrzymania nieruchomości na kwotę  
353.220,89zł, pozostałe na kwotę 185.877,57zł w tym 
spłata dociepleń Rosochy 86 to 147.000zł, lecz głównie jest  
to ujemne saldo funduszu remontowego na kwotę  - 
1.925.283,31zł. 

 

    Stan na   Stan na   Dynamika 

  Aktywa 31.12. 2018 31.12 2017 2018/2017 

Lp   wartość strukt wartość strukt % 

  Wyszczególnienie zł % zł %   

A Aktywa trwałe 43 618 775,88 69,48 45 352 351,58 69,64 96,18 

I Wart niem i praw 0 0,00 257,63 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa  43 618 725,88 69,48 45 352 043,95 69,64 0,01 

III Inwest długotermino 50,00 0,00 50,00 0,00   

IV Długoterm rozlicz 
międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

B Aktywa obrotowe 19 162 082,73 30,52 19 774 262,85 30,36 96,90 

I Zapasy 108 781,39 0,17 90 114,64 0,14 120,71 

II 
Należności 
krótkoterminowe 2 666 580,19 4,25 3 364 371,72 5,17 79,26 

III 
Inwestycje 
krótkoterminowe 13 922 339,38 22,18 12 982 611,18 19,93 107,24 

IV 
Krótkoterm rozlcz 
międzyokresowe 2 464 381,77 3,93 3 337 165,31 5,12 73,85 

  Suma aktywów 62 780 858,61 100,00 65 126 614,43 100,00 96,40 



W strukturze źródeł finansowania dominuje udział funduszy własnych . 

 Fundusz podstawowy w 2018r stanowi  kwota 42 586 753,89zł, a fundusz  

zasobowy 7 518 1768,94zł. 

Zmniejszenie kapitału podstawowego w 2018r w stosunku do 2017r  

spowodowane jest tak jak w przypadku aktywów trwałych  

przekształceniem lokali i udziałów w gruncie w prawo odrębnej własności. 

Udział kapitałów obcych w pasywach w latach 2016-2018 to ok. 19-28%,  

poziom ten jest stabilny. 

W analizowanym okresie  jest spadek zobowiązań  krótko  

 i długoterminowych w stosunku do roku ubiegłego. W 2018r największą  

pozycją pasywów są zobowiązania krótkoterminowe, które obejmują ogół 

 zobowiązań z tytułu dostaw i usług bez względu na termin zapłaty oraz 

 pozostałe tytuły zobowiązań, jak tworzenie rezerw. 

 Spółdzielnia nie miała trudności płatniczych. Salda z dostawcami z 2018r  

zostały rozliczone  w 2019r zgodnie z terminem płatności. 

Rozliczenia międzyokresowe  są wyższe w stosunku do 2017r o kwotę 

162 305,12 i dotyczą wyniku na GZM (nadwyżka przychodów nad  

kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości) 1.971.280,84zł.  

Łącznie narastająco wynik na GZM wyniósł 1.618.059,95zł  

(Ma 1.971.280,84 – Wn 353.220,89), w tym za sam 2018r to strata 

 w wysokości 141.298,81zł. 

Przychody przyszłych okresów to kwota 100.818,33zł 
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    Stan na   Stan na   Dynamika 

  Pasywa 31.12. 2018 31.12 2017 2018/2017 

Lp   wartość strukt wartość strukt % 

  Wyszczególnienie zł % zł %   

A Kapitał własny 51 090 211,64 81,38 52 821 616,28 81,106 96,72 

I Kapitał podstawowy 42 586 753,89 67,83 44 582 362,64 68,45 95,52 

II Kapitał zapasowy 7 518 768,94 11,98 7 442 163,60 11,43 0,01 

IV 
Pozostałe kapitały 
rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

V 
Zysk/strata z lat 
ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

VI Zysk/strata netto 984 688,81 1,57 797 090,04 1,22 123,54 

B 
Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiąz 11 690 646,97 18,62 12 304 998,15 18,89 95,01 

I Rezerwy 962 080,45 1,53 824 118,13 1,27 116,74 

II 
Zobowiązania 
długoterminowe 3 214,88 0,01 4 025,73 0,01 79,86 

III 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 8 653 252,47 13,78 9 567 060,24 14,69 90,45 

1 
Wobec jednostek 
powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

3 
Wobec pozostałych 
jednostek 6 056 841,47 9,65 6 396 502,43 9,82 94,69 

IV 
Rozliczenia 
międzyokresowe 2 072 099,17 3,30 1 909 794,05 2,93 108,50 

  Suma pasywów 62 780 858,61 100,00 65 126 614,43 100,00 96,40 



SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA LATA 2017-2018 
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    31.12. 2018 31.12 2017 2018/2017 

  Wyszczególnienie wartość strukt wartość strukt % 

    zł % zł %   

I Przychody z działalności 25 229 461,39 100,00 24 993 637,66 100,00 100,94 

1 Przychody ze sprzedaży 23 881 551,97 94,66 23 991 262,45 95,99 99,54 

2 
Pozostałe przychody 
operacyjne 867 716,49 3,44 387 390,83 1,55 223,99 

3 Przychody finansowe 480 192,93 1,90 614 984,38 2,46 78,08 

II Koszty działalności 24 213 016,39 95,97 24 277 202,99 97,13 99,74 

1 
Koszty działalności 
operacyjnej 23 679 740,17 94,99 23 903 677,53 96,25 99,06 

1 Pozostałe koszty operacyjne 533 032,83 2,15 373 390,07 1,49 142,75 

3 Koszty finansowe 243,39 0,00 135,39 0,00 179,77 

V Zysk/strata brutto 1 016 445,00 2,87 716 434,67 2,02 141,88 

1 Obowiązkowe odpisy 173 055,00 0,49 238 666,00 0,75 72,51 

2 Pozostałe zmniejszenia -141 298,81 -0,40 -319 321,37 -1,00 44,25 

VI Wynik netto 984 688,81 2,78 797 090,04 2,50 123,54 
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W 2018r nastąpiło zwiększenie przychodów z działalności przy  jednoczesnym nieznacznym zmniejszeniu 
 kosztów  działalności.   
 
Przychody netto ze sprzedaży dotyczą głównie usług czynszowych z tytułu lokali mieszkalnych,  
oraz prowadzących działalność gospodarczą – lokali użytkowych, usług  co, konserwatorów.   
 
Poniesione koszty działalności operacyjnej obejmują wszystkie koszty związane z działalnością  
podstawową z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. W roku obrotowym  
koszty wynikające z ksiąg rachunkowych to kwota 23.679.740,17zł. Obejmuje ona : 
• amortyzację w kwocie 128.103,57zł     - wzrost o 25.021,56zł          
• koszty materialne  w kwocie 12.514.293,33zł – spadek o 224.431,75zł (zużycie paliw, energii 

elektrycznej, gazu, wody, materiałów biurowych, poligraficznych, środków do utrzymania czystości)  
• usługi obce w kwocie 949.081,98zł – spadek o 43.937,64zł (odprowadzenie ścieków, wywóz 

nieczystości, usługi remontowe, naprawy, konserwacje, usługi transportowe, pocztowe, audytu, 
prenumeraty, ubezpieczenia, utrzymywanie czystości) 

• podatki i opłaty na kwotę 1.351.803,80zł – spadek  o 24.642,77zł (podatki i opłaty lokalne, podatek 
VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłaty 
licencyjne) 

• wynagrodzenia na kwotę 3.338.146,13zł – spadek o 14.832,41zł (umowy o pracę) 
• pozostałe koszty obejmują odpis na fundusz remontowy, koszty delegacji, składki członkowskie na 

kwotę 4.719.477,24zł – wzrost o 80.441,24zł 
• Na podstawowej działalności operacyjnej wypracowano zysk w kwocie 201.811,80zł 
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Pozostałe przychody to kwota 867.716,49zł  obejmująca : 

• dotację ze Starostwa i PFRON na kwotę 26.931,66zł 

• rozwiązania rezerw dot. lokali mieszkalnych  462.545,16zł 

• inne przychody operacyjne w kwocie 378.239,67zł obejmującą odzyskane koszty sądowe, 
komornicze, przychody z białych certyfikatów na kwotę 75.269,00zł, nadwyżki uzyskane z tyt 
sprzedaży lokali w wyniku licytacji, przedawnione wkłady z rozliczonych lokali w 2011 i 2013 r 
po część których nikt się nie zgłosił na kwotę 139.081,59zł, roczną opłatę w wys 32.526,05zł 
za korzystanie z gruntu, na którym zlokalizowane są urządzenia do przesyłu energii cieplnej 
wg umowy zawartej z MEC   

 

Pozostałe koszty operacyjne to kwota 533.032,83zł – wyższa o 159.642,76zł w stosunku do 2017r.  

Są to m.in. koszty odpisów aktualizujących dot. lokali mieszkalnych na kwotę 437.727,73zł, koszty  

windykacyjne, koszty sądowe i komornicze,  koszty pozyskania „białych certyfikatów na kwotę 

23.818,47zł.  

 

Na pozostałej działalności operacyjnej  wypracowano zysk w wysokości  536.495,46zł. 
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Prawidłowy obrót środkami wnoszonymi przez mieszkańców Spółdzielni i najemców oraz racjonalna  
gospodarka w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi umożliwiły uzyskanie przychodów  
finansowych w wysokości  480.192,93zł na które  m.in składają się : 
 
• Odsetki od nieterminowych opłat czynszowych od lokali mieszkalnych w wys. 247.058,51zł 
• Odsetki od lokat i rachunków bankowych w wys. 183.576,43zł 
• Odsetki od nieterminowych opłat czynszowych od lokali użytkowych w wys. 2.459,02zł 
• Prowizje z mBank w wys. 47.082,75zł 
  
Koszty finansowe to kwota 243,39zł a stanowią ją różnice kursowe związane z wyceną bilansową walut. 
   
Na działalności finansowej uzyskano przychody w wys. 479.949,54zł. 
  
 
Wynik na podstawowej działalności  za 2018r – to nadwyżka kosztów nad przychodami   -141.298,81zł 
Powstały niedobór za 2018r składający się z dodatnich i ujemnych wyników na poszczególnych  
nieruchomościach  został odniesiony na rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyników na GZM 
 do rozliczenia w roku następnym. 
  
Wynik brutto na całej Spółdzielni za 2018r to 1.016.445,00zł. 
Wynik brutto z działalności innej niż GZM za 2018r to kwota  1.157.743,81zł , która po  
opodatkowaniu stanowi wynik netto w wys 984.688,81zł.     
 


