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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
sPÖIDzIELNIA MIESZKANIoWA FAMPA W JELENIEJ G6RZE

ROK 2017

I. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

L. Szczegölowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych 6rodköw trwalych, warto6ci niematerialnych i

prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawierajqcy stan tych aktywöw na poczqtek
roku obrotowego, zwiqkszenia izmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartoSci, nabycia rozchodu,
przemieszczenia wewnqtrznego oraz stan koricowy a dla majqtku amortyzowanego - podobne
przedstawienie stanöw itytulöw zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela ruchu Srodk6w trwatych i wartoSci niematerialnych

Nazwa grupy WartoSö nabycia / koszt wytworzenia
Stan na BO Aktualizacia Przvchodv Rozchodv Stan na BZ

1 2 3 4 5 6

WartoSci
n iematerialne

i prawne
28 08s,88 0,00 0,00 0,00 28 085,88

Grunty(wtymprawo
wleczystego

;zl,tkowania gruntu)
7 498739,O9 0,00 0,00 0,00 7 498.739,09

Budynki i gara2e 9 419 729,98 0,00 0,00 7.857,90 9 411..872,08
Urzqdzenia

tech n i czne

22 629,56 0,00 2 890,50 0,00 25 520,06

Srodki tra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lnne 5rodki trwate 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

RAZEM 15 969 184.51 0,00 2 890,50 7.857.90 L6 964 2L7,LL

Zmiany w umorzeniu Srodk6w trwatych i wartoSci niematerialnych i prawnych

1. WartoSö grunt6w u2ytkowanych wieczyScie

Umorzenie Warto6ö netto
Stan, na BO Aktua lizac

ja
Amortyzacja za

rok
ln ne Stan na BZ Stan, na BO Stan na BZ

Zwiqkszen

ie

Zmniejszenie

7 8 9 10 T1 T2 13 t4
28.085 0,00 0,00 0,00 0,00 28 08s,88 0,00 0,00

469 571,1,8 0.00 31361.,69 0,00 0,00 500 932,87 7 029 1,61 ,9r 6 997 806,22
3 232939,38 0,00 140 025,06 0,00 0,00 3 372 964,44 6 186 790,60 6 038 907,64

1-8 949,56 0,00 2 890,50 0,00 0,00 21,840,06 3 680,00 3 680,00
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

3 72L 46O,L2 0,00 L74 277,25 0,00 0.00 3 923 823,25 L3 2L9 638,51 13 040 393,86

Wyszczegdln ien ie Stan na poczEtek

roku obrotowepo
Zmianv w ciaeu roku Stan na koniec roku

obrotoweAoZwie ksze n ia Zmnieiszenia
Wa rto(i 2 tLI364,34 0,00 0,00 2 177 364,34
Umorzenie 469 51L,L8 31 361,69 0,00 500 932,87
Powierzchnia w m kw 52.166 0,00 t],00 52.766
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2. WartoSö nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkq jrodk6w trwalych,
uiywanych na podstawie umöw najmu, dzieriawy i innych um6w, w tym um6w leasingu.
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w Spötdzielni nie wystqpuje.

3. Zobowiqzania wobec budietu Paristwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tytutu uzyskania
prawa wlasnoSci budynk6w i budowli.
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w Spöldzielni nie wystqpuje.

4. Dane o strukturze wlasnoSci kapitalu podstawowego oraz liczbie i warto6ci nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w Spöldzielni nie wystqpuje.

5. Stan na poczAtek roku obrotowego, zwiqkszenia i wykorzystanie oraz stan koricowy kapitatöw
(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitalu (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie
sporzqdza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym.

Wyszczegölnienie

FUNDUSZE

Fu ndusz
wkiadöw

mieszkaniowvch

Fundusz

wkladöw
budowlanvch

Fu ndusz

zasoböw
mieszkaniowych

Fu ndusz
zasobowy

1. Stan funduszu na

ooczatek okres 265 555,53 s 654788,75 7 385 530,31 r90 48t,07
- zwiekszenia 0,00 0,00 1 690,00 0,00
- zmnieiszenia 3 839,13 1.14 767 .67 36 883,s5 0,00

2. Stan funduszu na koniec
okresu 261.776,40 5 540 021,08 7 350 336,76 r90 487.O7

6. Propozycje, co do sposobu podzialu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zysk zostanie przeznaczony na potrzeby gospodarki zasobami mieszkaniowymi

8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiqkszeniach,
wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie koficowym
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w Spöldzielni nie wystqpuje.

9. Dane o odpisach aktualizujqcych warto6ö nale2noSci ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego,
zwiqkszenia, wykorzystaniu, rozwiqzaniu istanie na koniec roku obrotowego.

Treri6
Stan na poczqtek
roku obrotoweeo

Zmiany w ciqgu roku Stan na koniec roku
obrotowegozwiqkszenie wVko rzvsta nie

Nale2noici z tytulu oplat
e ksp loata cyj nych 135 840,32 0,00 0,00 135 840,32
Razem 135 840,32 0,00 0,00 135 840,32
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10. Podziat zobowiqzari dlugoterminowych wedlug
przewidywanym u mowq okresie splaty:

a. do 1 roku,
b. od 1 roku do 3 lat,
c. powy2ej 3 lat do 5 lat,
d. powyiej 5 lat

pozycji bilansu o pozostatym od dnia bilansowy,

rok 2OI7 zostaly wykazane w Bilansie w
Fundusz udzialowy (Bilans poz. A.t.1.)

Zobowiqzania

l-. !'.'obec jednostek powiqzanych:

z \.tufu dostaw i usiug

l. l,fobec pozostalych jednostek:

kredyty i pozvczki

: z \'tulu emisji dtu2nych

;a p :e rörv wa rto(ciowych

l inne zobowiqzania finansowe

di z q/ruiu dostaw i ustug dotyczy;
- lokali mieszkalnych,
- lokali u2ytkowych,
- inne ,

g) z fftuiu podatköw, cet,

: ubezpieczerl i innych 6wiadczeri

i h) z tytulu wynagrodzeri

i) inne

Zgodnie z interpretacjq ZRSM RP kwoty udzialöw czlonkowski za
pozycji B.ll.e) Zobowiqzania Dlugoterminowe - inne, natomiast
wykazany jest w wartoSci 0,00 zl.

STRUKTURA ZOBOWIAZA(

e) zaliczkl otrzymane na dostawy

f) zobowiqzania wekslowe



11. Wykaz istotnych pozycjiczynnych i biernych rozliczef miqdzyokresowych koszt6w.

Tyrut Stan na

Poczqtek roku
obrotoweeo

Koniec roku
obrotowego

1. Ogdlem czynne rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w, w tvm: L57 757,73 224 266,51
Rozliczenie kosztöw (przychod6w) GZM 1"43 969,2s 208 118,11
Prenumerata na nastgpny rok 478,00 478,00
Ubezpieczenia maiatkowe 9 900,00 ]-2265,O2
I nne 3 404,48 3 405,38
2. Ogdlem bierne rozliczenia miqdzyokresowe kosztdw 355 86L,73 355.861,73
Rö2nica miqdzy przychodami i kosztami eksploatacji i utrzymania
GZM 1841,L2,82 217 977,21
Wynik na pozostalej dziafalno6ci 17L748,91 155 954,91

12. Wykaz grup zobowiqzaf zabezpieczonych na majqtku Spdldzielni ze wskazaniem jego rodzaju.

W okresie sprawozdawczym takie zobowiEzania w Spötdzielni nie wystqpity.

13. Zobowiqzania warunkowe, w tym r6wniei udzielone przez Spdldzielnie gwarancje i porqczenia, takie
wekslowe.

W okresie sprawozdawczym zobowiqzania warunkowe w Spöldzielni nie wystqpily.

II. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÖW ISTRAT.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje dzialalno6ci) i terytorialna (kraj, eksport) przychoddw netto ze sprzedaiy
produkt6w, towar6w i material6w.

Wyszczegölnienie
Sprzeda2

Poprzedni rok obrotowv /o Bie2acv rok obrotowv
Eksoloatacia zasoböw mieszkaniowvch 7 845166,38 63,0 1,785 613,84 61,,3

Dostawa C.O. i C.W. 646 513,40 22,0 71,2 273,94 24,4
Eksoloatacia lokale u2vtkowe 183 702,80 6,3 167 392,06 5,1
Uslusi komunalne 253 1-85,00 8,7 247 965,00 ö,o

RAZEM 2929 227,s8 100,0 29r3 244,84 100,0

2. WysokoS6 i wyjaSnie n ie przyczyn od pis6w a ktua lizujqcych Srod ki trwale.

W okresie sprawozdawczym pozyqa ta w Spöldzielni nie wystqpuje.

3. WysokoSö odpis6w aktualizujqcych wartoSö zapas6w.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w Spöldzielni nie wystqpuje.

4. lnformacja o przychodach, kosztach i wynikach dzialalnoSci zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku nastqpnym.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w Spöfdzielni nie wystqpuje.
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5' Rozliczenia glownych pozycji rö2niqcych podstawg opodatkowania podatkiem dochodowym od os6bprawnych od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto.

spötdzielnia sporzqdza rachunek zysköw i strat w wariancie poröwnawc zym -NlE Doryczy

5' w przypadku jednostek, ktöre sporzqdzajq rachunek zyskdw i strat w wariancie pordwnawczym, daneo kosztach wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby o,r", o kosztach rodzajowych

sciidzielnia sporzqdza rachunek zysköw istrat w wariancie poröwnawczym.

7' Koszt wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie, Srodk6w trwatych na wlasne potrzeby.

',', :<resie sprawozdawczym pozycja ta w Spöldzielni nie wystqpuje.

8' Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok naklady na niesfinansowane aktywa trwate;odrqbnie naleiy wykaza6 poniesione i planowane naklady na ochronq Srodowiska.

,', :.:-esie sprav..uozdawczym pozycja ta w Spöldzielni nie wystqpuje.

9' lnformacja o zyskach istratach nadzwyczajnych z podziatem na losowe ipozostale.

,', : !resie sprar,vozdawczym pozycja ta w Spötdzielni nie wystqpuje.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

"' 
: kresie sprawozdawczym podatek na operacja nadzwyczajnych w spördzielni nie wystqpil.

III, INFORMACJE I OBJASNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÖW PIENIEzNYCH

spötcizielnia Mieszkaniowa nie ma obowiqzku sporzqdzania Rachunku przeplywöw pieniq2nych.

IV, INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

lnformacje o:
1' Przeciqtnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziatem na grupy zawodowe (w osobach)

Wyszczegölnienie Przecigtne
zatrudnienie w roku

l. Pracownicy na stanowiskach
nierobotn

2. Pracownicy na stanowiskach robot

2' wynagrodzeniach, tqcznie z wynagrodzeniem z zysku, wyplaconych lub naleinych osobom wchodzqcymw sklad organ6w zarzqdzaiqcych i nadzorujqcych spdlek handlowych (dla kaidej grupy osobno).



Czto n kowi e o rga n öw Zarz4dzajqcy ch :

Stan na koniec roku

Wyn agrodzenia obciqzajqce

koszty zysk

Prezes Zarzqdu: Dariusz Gqbura

Zastqpca Prezesa: Arkadiusz Dacewicz

Czfon e k Tarzqdu: Stefa n J a ku bowski

62 660,00 zl brutto

42723,74 zt brutto

20 481,,44 zl brutto

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zl

Nadzorujqcych

- Przewodniczqcy

- Sekretarz

- wynagrodzenia pozostatych czlonköw Rady

Nadzorczej

6 000,00 zt brutto

6 000,00 zt brutto

6 000,00 zf brutto

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl
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3. Poiyczkach i Swiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzqcym w sklad I
organdw zarzqdzajqcych i nadzorujqcych sp6lek handlowych (dla ka2dej grupy osobno), ze wskazaniem F
waru nköw oprocentowania i termin6w splaty.

W roku obrotowym nie udzielono po2yczek i Swiadczeri osobom wchodzqcym w sklad organöw I
zarzqdzajqcych i na d zo rujqcych.

4. lnformacje o wynagrodzeniu bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaf I
finansowych, wyplaconych lub naleinych za rok obrotowy odrqbnie za:

l.l:,,i"""-,i3,ir1;:ff1äi:ä:::*" 
sprawozdania finansowego' I

c.) uslugi doradztwa podatkowego,

d.) pozostale uslugi' 
t

W okresie sprawozdawczym badania sprawozdania finansowego Spöldzielni za rok 201,7 r. r : : ,':
przeprowadzone. 

t

v. lsrorNE ZDARZENIA DoryczAcE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGTYCH UJETE W SPRAWOZDANIU 
IFINANSOWYM

1. Informacje o znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubiegtych ujqtych w sprawozdaniu finansowym 
Iroku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystqpily. 
I

2. lnformacje o znaczEcych zdarzeniach, jakie nastqpity po dniu bilansowym a nie uwzglqdnionych w

sPrawozdaniu finansowYm. 
I

,l
t
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,-, ':"- c:'3towym takie zdarzenia nie wystEpily.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym metod
l,'"ryceny oraz zmian sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, je2eli wywierajq one istotny wp+yw
na sytuacjq majqtkowq, finansowq i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowanq zmianami
kr,votq wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym.

,', roku obrotowym )adnaz powy2szych sytuacjinie wystqpila.

+. lnformacje liczbowe zapewniajqce por6wnywalnoSö danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

'. = dotyczy

VI. INFORMACJE DOTYCZACE KONSOLDACJI SPRAWOZDRru TINruruSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE
NrE JEST SPORZADZONE W MYSL pRZEptSÖW USTAWY.

N ie dotyczy Spöldzielni

vil. TNFoRMACJE DOTYCZACE POT.ACZENtA SpÖrEK

N ie dotyczy Spöldzielni

VI I I, WYJASN I EN I E POWYZSZYCH ZAG RO2EN OI-N KONTYN UACJI DZIAIALN OSCI

N ie wystq pujq zagro2enia kontyn uacji dziala I no5ci.

Data s po rzqdzenia : 22-03-2O18r.

Sporzqdzil: Aneta Smieszna Zarzqd:

--*--=c{l\?' '\- \* ]
I \--l
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\NEZESA ZARZADU

rli tuli$zkan iowet,,FAMPA"
r.l,,Jpf\niej Göpe ,---

littsz {}acewicz


