
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDAN!A FINANSOWEGO ZA ROK 2016
sM ,,FAMPA'' W JELEN|EJ GÓRZE

1. Nazwa podmiotu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa,, FAMPA''

2. Siedziba:
Jelenia Góra, ul. XX lecia 3.

3. Podstawowy przedmiot działalności spółdzielni:
Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie miasta Jelenia Góra. Spółdzielnia nie
posiada WeWnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie
sprawozdania fina nsowe.

4. Podstawowym przedmiotem działalności jest: zarządzanie nieruchomościami na zlece
nie (PKD 68322).

5. Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, lX Wydział Gospodarczy,
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000120703
Numer statystyczny REGON 003299028, NIP 6110203492

6. Czas trwania działalności Spółdzielni
N ie og ra n iczo ny

7. Spółdzielnia prezentuje sprawozda nie f inansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
od 01.01.2016r. i kończy się 3L.12.20L6r.

8. W bieżącym roku obrotowym w skład spółdzielni nie wchodziły WeWnetrzne jednostki
organizacyjne zobowiaZane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego,
spółdzielnia nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania
finansowego.

9. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które
mogłyby zagrażaĆ kontynuowaniu przez spółdzielnie działalności w okresie najbliższych
12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

10. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Wymogami ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości, spółdzielnia sporządza rachunek zysków istrat
W układzie porównawczym. Spółdzielnia nie sporzadza rachunku przepływów
pie n ięż nyc h.

11. Przyjete zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod Wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji) ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporzadzania
sprawozdania finansoWego W zakresie, w jakim ustawa pozostawia spółdzielni praWo
wyboru.

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszytkie osiągnięte
i przypadajace na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów ikosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa ipasywa wykazywane W sprawozdaniu są wyceniane według zasad określonych
w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1'. Wartości niematerialne iprawne wycenia się według cen nabycia brutto
pomniejszonych o odpisy umorzenioWe oraZ o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.

2. środki trwałe sa wyceniane według cen nabycia brutto pomniejszone o odpisy
umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów
podatkowych przyjmoWane są staWki amortyzacyjne wynikające z załącznika nr 1-

do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określajace wysokość
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku



o przeWidyWanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
wartości poczatkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednoraZoWo odpisywane
w ciężar kosztów W momencie przekazania do użytkowania. środki trwałe UmarZane
są według metody: liniowej
środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
Zasoby mieszkaniowe - budynki, budowle, grunty w wieczystym uzytkowaniu) nie
podlegają amortyzacji. Podlegają umorzeniu w ciężar Funduszy własnych.
Długoterminowe aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się
w cenach nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości.
Należności wycenia się w kwotach Wyma8anej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej Wyceny.

7. środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
8. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej,

pomniejszone o umorzenie zasobów mieszkaniowych, według ich rodzajów izasad
określonych przepisami statutu Spółdzielni.

9. Zobowiazania wycenia się na dzień bilansowy W kwocie wymagającej zapłaty.
10. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej.
L1-. Sprawozdanie finansowe obejm uje:

. wprowadzenie do sprawozdania fiansowego,
o bilans,

rachunek zysków i strat,
informacje i objaśnienia do Sprawozdania finansowego

Jelenia Góra, dnia 20.03.20L7r.
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4.

5.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
FAMPA w Jeleniej Górze
58_560 Jelenia Góra, ul. XX_Lecia 3

BILANS
AKTYWA

wańości niematerialne i orawne

1 3 089 630, 13291 344,
7 029 167,91

lokale, prawa do lokali i obiek 6 239 188,1

nia techniczne i mas

rodki trwałe w budowie
Zaliczki na środki tnłałe w budowie

127 041

127 041

3 015 148. 2 068 419,11

dostaw i usłuq' o okresie

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale

dostaw i usłuq' o okresie



, Na|eżności od pozostałych iednostek 380 897,30 306 01 6,1

a) z tvtułu dostaw i usłuq, o okresie Spłatv: 28 656,34 305 993,71
jo 12 miesięcy 28 656,34 305 993,71

]owvżei 12 miesiecv
b) z tvtułu mediów za lokale mieszkalne
c) cd osób uprawnionYch 220 134.4ę

z tvtułu lokaIi mieszkalnvch 216 153.11

tvtułu lokaIi użvtkowvch 3 981,38

d)
z tytułu podatków, dotacji' ceł' ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

264,Ą 16,44

e) inne 14 304,2ę 6,0(

0 lochodzone na drodze sadowei 117 537.78

ilt. nwestvcie krótkoterminowe 2159 902.4Ą 1 726 7s5.9€

1 Krótkoterminowe aktwva finansowe 2159 902.44 1 726 795.9ę

a) ł iednostkach oowiazanvch
ldziałv lub akcie
inne papiery Wańościowe
udzielone pożVczki

inne krÓtkoterminowe aktywa finansowe
b) ł oozostałvch iednostkach 202 774,24 201 008.2C

ldziałv lub akcie
inne oaoierv wańościowe
udzielone ooŻvczki
inne krótkoterminowe aktwva finansowe 202 774,24 201 0082(

c) środki pienięŹne i inne aktvwa pieniężne 1 957 128.2C 1 525 787,75

srodki pienieżne w kasie i na rachunkach 94.87 303.1

inne Środki pienięŹne 1 957 033 3: 1 525 484.6(
inne aktvwa pieniężne

2 lnne inwestycje krótkoterminowe
tv. Krótkotermi nowe rozl iczenia międzyokresowe 474 348,96 35 606.9i

Niedobór z eksoloatacii i utrzvmania nieruchomości (uiemnv wvnik na GZM) 143 969.25 27 826.05

2 Rozliczenie funduszu remontoweqo - saldo Wn 316 597.23
Pozostałe rozliczenia międzVokresowe 13 782 4E 7 780 8t

Należne Wołatv na fundusz podstawowY
D. iJdziałv (akcie) własne

\ktvwa razem 16 1:19 916:11 1 5 476 51 8.8!
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
FAMPA w Jeleniej Górze
58-560 Jelenia Góra' ul. XX-Lecia 3

BILANS
PASYWA

przekształcony stan

13 884 743
6 000 951 6 182 143,

84 915,34
269 496.51

5 654 788.7 5 827 731 91

7 576 017

dwyżka wańości sprzedaży (wańości emisyjnej) nad Wańością nominalną udziałów

190 487.07
undusz zasobów mieszk 7 385 530,31 7 43o71Ą

u netto w ciaou roku

na świadczen!a emerytalne i

1 286 277.17

Zobowiązania Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

1 286 277.17

dosiaw i usłuq. o okresie

dostaw mediów za lokale mieszkalne



h) z tvtułu Wniesionvch WkładóW (mieszkaniowvch i budowlanych)
i) laIiczki otrzvmane na dostawv i usłuqi

zobowiazania wekslowe

k)
l tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
ru blicznop rawnvch

13 66s,7t 15 664 71

r) z tvtułu wvnaorodzeń 49.34

m) rnne 337 321 .7t 168 223 31

4. :undusze soecialne 1 072 129.0( I5l ÓŻ3'3ę

a) Zakładowv Fundusz Swiadczeń Socialnvch
b) :undusz Remontowv 1 072 129.0( 737 623'9ę
lv. {ozl iczen ia miedzvokresowe 567 033,5: 226 602,4C

1 Jiemna wańość firmv
2 nne rozliczenia miedzvokresowe 382 920,7! 226 602,4C

jłuooterminowe
(rÓtkoterminowe 382 920.7t 226 602 4C

J. rladwvżka z eksploatacii i utrzYmania nieruchomości (dodatni wynik GZM) 184 112.8'
Pasvwa razem 16119 916.'tl 15 476 518t

. MENSAR.IUS '
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wariant - wariant 1.

LP. Wyszczegó ln ie n ie 2016
20't5

przeKształcony
poprzedni rok

A Przvchodv netto ze sprzedażv i zrównane z nimi, w tvm: 2 920 504.6! 2 858 047,01
rd iednostek oowiazanvch
Przvchodv netto ze sprzedażV produktóW (biezące bez wvników roku ubieołeqo), w tYm: 2 929 227,5t 2 801 869,8r

a opłat za eksploatacię i utrzymanie nieruchomości 2 745 524.7t 2 725 181.3ę

Zmiana stanu produktów (zwiększenie _ wańośc dodatnia, zmniejszenie _ wańośc ujemna) (8 722.85 1 586.96
lil (oszl wvtworzenia oroduktÓw na Własne potrzebv iednostki 57 764,1

]rzvchodv netto ze sprzedażv towarów i materiałów
B (osztv działalności ooeracVinei 2 832 622j1 2 649 450.3€

Ąmortvzacia 2 403.4i
ZużVcie materiałów i enerqii 802 975.8{ 766 03S.2:

ilt lsŁloi obce 651 874.91 609 286.6t
)odatkiiopłatv,Wtvm 141 148.9t 128 159.91

lodatek akcvzowv
/Vvnaqrodzenia 271 509.6! 266 '103.5f

Jbezoieczenia Społeczne i inne świadczenia, w tym: 54 609,5( 53 532 3t
:mervtalne 26 499,3 25 971.71

vil )ozostałe kosztv rodzaiowe 908 099.7r 826 328,5S

vilt. Nartośc sorzedanvch towaróW i materiałów
Razem koszty rodzaiowe, w tym: 2832 622.1 2 649 450-3(
l eksoloatacii i utrzvmania nieruchomości

c Zvsk (strata) ze sprzedaży (A-B) 87 882.5" 208 596.64
/y'vnik na eksploatacii i utrzvmaniu nieruchomości (A.l.a -B'l'a) 2 745 524.7 2 725 181 '3ę

il Mvnik na dzialalności wlasnei (c-C.l (2 657 642.26 (2 516 584.71

D )ozostałe przvchodv operacvine 7 229.7a 47 148.41

ZVsk z tvtułu rozchodu nief'inansowvch aktwóW trwałych
il fotacie

ilt \ktualizacia wańości aktwvów niefinansowvch
nne przychody operacylne 7 229.7( 47 148.4t

E )ozostałe kosztv operacvine 1 201,9( 't8 923.33
Strata z tvtułu rozchodu niefinansovwch aktvwów tnłałvch

il. \ktualiZacia wańości aktwvów niefi nansowvch
1il. nne kosztv ooeracvine 1 201.9( 1 8 923.3:
F Zvsk {strata) z działalności operacyinei (c+D-E) 93 9't0.3: 236 821.77
G. trzvchodv finansowe 36 659,4r 55 630.'l€

)Vwidendv i udziałv w zvskach. w tvm
a )d jednostek powiązanych, W tym:

V którvch iednostka oosiada zaanoażowanie W kaoitale

b ld iednostek pozostałych, W tvm:

v którvch iednostka Dosiada zaanqażowanie w kapitale
il. ldselki w tvm 36 659.4. 55 630-1€

rd iednostek powiazanvch
ilt ZVsk z tvtułu rozchodu aktwvów finansowvch. W tvm:

v iednostkach powiazanvch
\ktualizacia wańości aktvwów finansowvch
nne

H. (osztv finansowe 146,4i 25,51

I )dsetki, w tym: 146.4', 25.51

lla iednostek Dowiazanvch
il. jtrata z tvtułu rozchodu aktwóW finansowvch. w tvm

v iednostkach oowiazanvch
ill \ktualizacia wańości aktWóW fi nansowvch

nne

I {adwyżka przychodów nad kosztami netto za rok ubiegły (+) 160 293.7( B6 184.8:

J. ladwżka kosztów nad przvchodami za rok ubieqłv (

K. Zvsk fstrata) brutto ll+J-Kl 290 7r7.0a 378 611.2ł
L. Podatek dochodowv '13 590.0( 13 276.0(

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Nadwvżka przvchodów nad kosztami netto roku bieżącego (-) 17'1 748.9 160 293.7ę

o. Nadwvzka kosztów nad Drzvchodami roku bieżaceqo (+

ts, Zvs iirata) netto 1L-M-N-O+P) 105 378.1 2.l5 441.45

spółdzielnia Mieszkaniowa
FAMPA w Jeleniej Górze
58_560 Jelenia Góra, ul. XX-Lecia

. MENSARIUS
Fi na nse-Rachunlowość-Doradztwo

ANETA SMiESA\IA
. ul' oqrodowa i-ĘA. 58-306 V/atbzych
\ ttlp: dałrsałł.'/' REGON 022401l30

Srur;W.^Xl" fo*fir-\

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
porównawcz

] ił i- 1 F' i] Ą l' A|i ZAD Lj

r lilr . 1,,'rc i,, i'Alt{'PA" P r:i i_;i L. l'} 7" .lt ii L: Ą i'} |_]

! p,li d;.i,". l n i iił ic:z kl il l il l'',e i,, rA Ęi PA'

;'--';4, il r

i'^i: i'r- l l l i ł ''.'
w . 

jrl'łcł*e'.' €olzri:
r-.-ś \.z -i
lv\t' Dariusz Geltń



DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNTENIA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
SM FAMPA W JELENIEJ GORZE

ROK 2016

l. lNFoRMAcJE l oslłśNlrNlA 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 izmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego _ podobne
przedstawienie stanów itytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela ruchu środków trwaĘch i wartości niematerialnych

Nazwa grupy Wartość nabycia l koszt wytworzenia
Stan na BO Aktualizacia Przvchodv Rozchodv Stan na BZ

1 2 ) 4 5 6

Wartości
niematerialne

i prawne
28.085,88 0,00 0,00 0,00 28.08s,88

Grunty(wtymprawo
wieczystego

użytkowania gruntu)
7.486.685,69 0,00 20.585,52 8.532,12 7.498.739,09

Budvnki i garaże 9.490.944,48 0,00 0,00 71.21-4,50 9.4r9.729.98
Urządzenia
tech n iczne

22.629,56 0,00 2.403,42 0,00 25.032,98

środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lnne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM L7.028.345,61 0,00 22.988'9Ą 79.746,62 L6.97L.587,93

Zmiany W umorzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Umorzenie / amortvzacia Wartość netto
Stan, na BO Aktua lizac

ja
Amortyzacja za

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

Zwiększen
ie

Zmniejszenie

7 8 9 10 11, 12 13 I4
28.085,88 0.00 0,00 0,00 0,00 2B,OB5,BB 0,00 0,00

438.209,49 0.00 31.361,69 0,00 0,00 469.571,,1,8 7.048.476,20 7.029.1,67,9L

3.25r.156,35 0,00 145.648,77 0,00 34.457,30 3.362.941,82 6.239.188,13 6.056.782,L6
18.949,56 0,00 2.403,42 0,00 0,00 21,.352,98 0,00 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

3.737.OOL,28 0.00' L79.4L3.88 0,00 34.457,30 3.881.957,86 L3.287.664,30 13.085.950,07

Wyszczególn ien ie stan na początek
roku obrotowego

Zmianv w ciaeu roku Stan na koniec roku
obrotowesoZwiekszenia Zmnieiszenia

Wartość 7.O90.118,82 20.585,s2 0,00 2.LrI.364,34

Umorzenie 438.209,49 3 1.361,69 0,00 469.577,r8
Powierzchnia w m kw 52.559 Żo] 0,00 52.766



3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

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

W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcj i, w tym uprzywilejowanych.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

6. 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.

Wyszczególnia nie FUNDUSZE

Fu ndusz
udziałowy

Fu ndusz
wkładów

mieszkaniowych

Fu ndusz
wkładów

budowlanych

Fu ndusz
zasobów

mieszkaniowych

Fu ndusz
zasobowy

1' Stan funduszu na początek
okres 84.91'5,3Ą 269.496,s1 5.827.73r,91 1.430.71,4,73 L90.487,07
- zwiekszenia 2.31,2,50 0,00 34.451 ,30 231"Ż5 0,00

- zmnieiszenia 6.62r,r2 3.940,98 207.400,46 45.4L5,67 0,00

2. Stan funduszu na koniec
okresu 80.606,72 265.555,53 5.654.188,15 7.385.530,31 190.487,07

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

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu istanie na koniec roku obrotowego.

Treść
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku
obrotowegozwiekszenie wvkorzvsta nie

Należności z tytułu opłat
eksploatacyi nVch 138.287,38 0,00 2.188.59 135.840,32

Razem 138.287,38 0,00 2.188,69 135.840,32

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostaĘm od dnia bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty:

a. do 1 roku,
b. od 1 roku do 3 !at,

c. powyżej 3 lat do 5 lat,
d. powyżej 5 lat

W okresie sprawozdawczym zobowiązania w Spółdzielni nie wystąpiły'

11. Wykaz istotnych pozycjiczynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.



Tytuł Stan na

Początek roku
obrotowego

Koniec roku
obrotowego

1. ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, W tym; 35.606,97 L57.75L,73
Rozliczenie kosztów (przychodów) GZM 27.826,09 L43'969,Ż5

Prenumerata na następny rok 0,00 478,00

Ubezpieczenia majątkowe 7.780,88 9.900,00

I nne 0,00 3.404,48

2. ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 90.730,48 355.861,73

Różnica między przychodami i kosztami eksploatacji i utrzymania
GZM 90.730,48 1'84.ItŻ,82

Wynik na pozostałej działalności 0,00 771_.748,97

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

W okresie sprawozdawczym takie zobowiązania w Spółdzielni nie wystąpiły.

13. Zobowiązania Warunkowe, w tym również udzielone przez SpółdzieInie gwarancje i poręczenia,

także wekslowe.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania warunkowe w Spółdzielni nie wystąpiły.

ll. tNFoRMACJE l oBJAŚNIENtA Do RACHUNKU zYsKÓW tSTRAT.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze

sprzedaży produktóW, towarów i materiałów.

Wyszczególnienie
Sorzedaż

Poorzedni rok obrotowv Bieżacv rok obrotowv o/

Eksploatacja zasobów mieszkaniowych 1,.766.457,42 63,0 L.845.766,38 63,0

Dostawa C.O. i C.W. 60r.972,72 21,,5 646.573,40 Ż2,0

Eksploatacia lokale użytkowe 175.934,70 6,3 rB3.l02,B0 6,3

Usłusi komunalne 257.50s,00 9.2 253.1,85,00

RAZEM 2.801.869,84 100,0 2.929.227,58 100,0

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn od pisów aktualizujących środ ki trwałe'

W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasóW.

W okresie sprawozdaw'czym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.
4. lnformacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej W roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

5. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób prawnych od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto.

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym - NlE DorycZY



6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
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, środków trwałych na własne potrzeby.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niesfinansowane aktywa
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

9. lnformacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

okresie sprawozdawczym pozycja ta W Spółdzielni nie występuje.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W okresie sprawozdawczym podatek na operacja nadzwyczajnych w Spółdzielni nie wystąpił.

!l!. tNFoRMACJE loBJAsNlENIA Do RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PlENIĘzNYcH

Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma obowiązku sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych.

IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

lnformacje o:

1. Przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe (w osobach)

Wyszczegó1nienie
Przeciętne

zatrudnienie w roku

I . Pracownicy na stanowiskach nierobotniczy ch 7

- Zarzad J

- GZM 4

2. Pracownicv na stanowiskach robotniczvch I

- konserwator I

oGoŁEM 8

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

W roku obrotowym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających i nadzorujących _ nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej

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.



W roku obrotowym nie udzielono pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających i nadzo rujących.

4. !nformacje o Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:

a.) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b.) inne usługi poświadczające,
c.) usługi doradztwa podatkowego,
d.) pozostałe usługi.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016r.

wynosi 4500,00 zł brutto.

V. lsToTNE zDARzENtA DoTYczĄcE RoKU oBRoToWEGo l LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W
SPRAWOZDAN! U FI NANSOWYM

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegĘch ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.

2. tnformacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiĘ 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 wptyw 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 żadna z powyższych sytuacji nie wystąpiła.

4. lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

Vl. lNFoRMACJE DoTYczĄcE KoNsoLDAcJl sPRAWozDAŃ FtANNsoWYcH, GDY sPRAWozDANlE
TAK|E NlE JEST sPoRzĄDzoNE W MYśL PRzEPlsÓW USTAWY.

Nie dotyczy Spółdzielni

Vl!. tNFoRMACJE DoTYczĄcE PoŁĄczENlA SPÓŁEK

Nie dotyczy Spółdzielni

Vlll. WYJAśNlENlE PoWYższYcH zAGRozEŃ ou KoNTYNUAcJt DzIAŁALNoścI



Nie występują zagrożenia kontynuacji działa l ności.

Data sporządzenia : 2o-o3-2o17 r.

Sporządził: Aneta Śmieszna Zarząd:
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