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CZĘSC I - Dodatkowe

informacje i objaśnieniado bilansu

L.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodząowych środków trwałych,
wartościniematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zuriększenia
i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,nabycia, rozchodu, przernieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku arnortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zrrriart dotychczasowej
amortyzacj i lub umorzetv,a
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (według grup rodzajowych)
Treść

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wańość firmy

lnne wańości niematerialne i plawne

Razem

wańośćbrutto
,155

Bilans otwarcia
Zwiększenia

832,8a

53 136,64

1

55 832,8t

53 136,6ł

Zmniejszenia
Bilans zamknięcia

208 969,4€

208 969,4§

149 118,21

149 118,21

6 304,45

6 304,45

155 422,66

155 422,66

wańośćnetto na Bo

6 714,64

6 714,6Ą

wańośćnetto na Bz

53 546,83

53 546,8:

umorzenie
3ilans otwarcia
Zwiększenia
Zmniejszenia
Bilans zamknięcia

Zmiany rzeczowch aktywów trwałych (według grup rodzajowych)
Treść

GrunĘ

Budynki, loka-

lei

obiek.inż.ląd.i

Maszyny i
urządzenia

wod.

srodki
transpońu

lnne środki
trwałe

Razem

/vańośćbrutto
3ilans otwarcia

503 560,03

,149

376 634,96

2 204 975,60

1

71 635,86

152 256 806,45

29 970,42

63 775,1(

1 579 096,72

9 146,72

1 622 936,5,

502 671,63 147 797 538,24

2 225 799,30

1

71 635,86

150 697 645,03

89 866 064,4§

2106 944,41

136 073.22

92 109 082,12

Zwiększenia

2327 648,24

40 096,15

9 B37,14

2 377 581,52

Zmniejszenia

965 124,1

8 920,5c

Zwiększenia

33 B04,68

Zmniejszenia

34 693,08

Bilans zamknięcia

Umożenie
Bilans otvvarcia

Bilans zamknięcia

91 228 588,6c

2138 120,06

974 044,63
145 910,3€

93 512 619,02

wańość netto na Bo

503 560,03

59 510 570,47

98 031,19

35 562,64

60 147 724,33

/vańośćnetto na Bz

502 671,63

56 568 949,64

87 679,24

25 725,5c

57 ,l85 026,0,1

1

Inwentaryzacja środków trwaŁych przeprowadzona była w roku 2018 według stanu na dzien 30 listopada.

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktua]izujących
wartośćaktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowy ch or az długoterminowych aktywów finansowych
;

Odpisy aktualizujące wartośćaktywów trwałych w okresie sprawozdaw-

czym nie wystąpiły.

3. Kwotę kosztów zakończonych prac roz$Iojowych oraz kwotę wartości firffiy, €l także wyjaśnienieokresu ich odpis5rwania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art.44b ust. 10;

Koszty zakończonych prac rozwojowych i wartośćfirmy nie występują
4.

lllartośćgruntów użytkowanych wieczyście.

wartość
i powierzchni1a
artość1powr
Wyszczególnienie

wan

tów

Stan na początek
roku obrotowego

w1

Zwiększenia

scle
Zmniejszenia

stan na koniec
roku obrotowego

powierzchnia m2

osiedle konin

37.372,12

2.833,12

34.539,00

osiedle Golina

1.430,62

1.430,62

0,00

38.802.74

4.263,74

34.539,00

osiedle konin

304.422,66

26.3B3,71

278.O3B,95

osiedle Golina
Razem wańość

6.539.26
310961.92

6.539,26
32.922,97

0,00
278.038,95

Razem powierzchnia
Wańośćgruntów

wartość
artośći powierzchnia gruntów własn
Wyszczególnienie

powierzchnia

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

stan na koniec
roku obrotowego

2.790.B7

231.635,03

m2

osiedle konin
osiedle Golina
Razem powierzchnia

231.654,5B

2.771,32

0,00

1,427,62

231,654,58

4.,,98,94

2.790,87

233.062.65

192.598.11

19.876,68

1.770,11

210.704,68

0,00

13.928,00

,1.770,11

224.632,68

1,427,62

Razem wańośćoruntów

Wańośćgruntów
osiedle konin
osiedle Golina
Razem wańość

0,00
192.598,1

1

,13,928,00

33.804,68

s. Wartośćnie amottyzowanych

lub nie urmratzannych ptzez jednostkę
środków tmlaĘch, używanych na podstawie umów najmu, dzietżasvy
i innych umów, w tym z tytuła umów leasingu.

w okresie sprawozdawczym pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.
6. Liczbę otaz wartośó posiadanych papierów wartościowych-lub praw, w
tym świądectwudziałowych, zamiennych dłużnychpapierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem pfaw, jakie przyzna!ą;
W okresie sprawozdawczyrn pozycja w naszej spółdzielni nie występuje.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności,ze wskazaniem
stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
tozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
Spółdzielnia zgodnie z zasadą ostrozności, w myślart. 35b ust. 1 ustawy,
dokonała aktualizacji wartości nalezności uwzględniając stopień prawdopodobienstwa ich zapłaty.
Informacj e o odpisach aktu alinljących wartośćnalezności

:

Stan na
początek
roku obro-

Zwiększenia

2

3

lokali mieszkalnych
od dłużników w zakresie lokali użvt-

197723,47

165786,79

14885,00

87943,34

260681,86

I4o49,76

10336,23

72o8,4o

439,44

16738,15

Odsetki zwłoki za ).okale mieszkalne

180062,44

80556,38

101455,87

I37698,3I

4249,82

6544,59

21464,64
I274,52

5209,58

43 10,31

I27898,36

151233,95

9123,73

I47o57,37

722951,2l

4059,00

3330,50

2146,5o

767,oo

4476,o0

Grupa należności

towego
(Bo)

1

Od dłuznikórł, w zakresie zaległości

kowvch

odsetki zwłoki za lokale użvtkowe
Zasądzone koszty procesu lokaie
mieszkalne

Zasądzone koszty procesu lokale
użvtkowe
Zasądzone odszkodowan ia za dew astacię mienia
Ogółem wartość wykazana w bilansie

Wykorzystanie

odpisów
4

Uznanie

odpisów za

zbędne

obrotowego
(Bz)

5

6

2755,37
530 198,16

Stan na koniec roku

2r55,37
417788,44

56Io2,79

342872,60

5490I1,2I

Informacje uzupełniające: należne zasądzone koszty procesu oraz zasądzone
odszkodowania od momentu uprawomocnienia się wyroku do czasu zapłaty
tych kosztów zwiększaja naleznościWN kont: 2OI,2O4,2O5,2O7 lub 24godszkodowania w korespondencji z kontarrri 29O lwb 292; wpłaty odnosi się
na konto WN 136 i konto MA 20 l, 2O4, 2O5, 2O7 lub 249 oraz jednocześnie
na konto WN 29O Lub 292 i konto MA 760.

8. Dane o struktlltze własnościkapitału podstawowego otaz liczbie i
wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

W spółdzielni nie występuje.

9. Stan na Początek roku obrotowego, zwiększenia i wykotzystanie otaz
stan końcowy kapitałów (funduszy| zapasowych, rezerwowych otaz
kaPitału (funduszu| z aktualizacli wyceny, o ill jednostka ni! sporządza zestawienia zlnnian w kapitale (funduszu| właŚnym;
Nie dotyczy.

7O,ProPozgcje co do sposobu podzźahl zgsku tub pokrycia stratg
obrotoutg;

zą rok

propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Wyszczególnienie
1.

Kwota

Wynik finansowy netto

1106145,BB

2. Proponowany podziaJ:
a) dofinansolllanie eksploatacji i utrzgmania nienlchomości
dla członków spółdzielni,
b) ztlliększenie fundusan remontolłego
3, Wynik finansowy niepodzielony

1106145,BB

ll.Dane o stanie tezerrł według celu ich utworzenia na początek roku

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, tozwiązaniu

cowym;

i stanie

koń_

ZrnianY stanu rezerw ujętych w bilansi e z podziałem według układu bilansu:

LP
1
1

2

REZERWY

STAN POCZĄT-

2

3

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA

4

Z TYTUŁU ODROCZONEGO PO-

5

stłN xoŃcowy
6

DATKU DOCHODOWEGO

Nł ŚWnOCZENIA EMERYTALNE

I

PoDoBNE

- długoterminowe

krótkoterminowe
3

KoWY

505208,95

185776,71

6909B5,66

361681,39
743527.56

122975.65
62801,06

484657,o4
206328,62

50520B,95

185776,71

6909B5,66

POZOSTAŁE

- długoterminowe

-krótkoterminowe
4 RAZEM

12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycli bilansu o pozostałym od dnia bilansowęgo, ptzewidywanym umową, okresie spłaty-:
a)
b|
c|
d)

do 1 roku,
powyżej 1 roku do 3lat,
powyżej 3 do 5lat,
powyżej 5lat;

Zobowiry,ania długoterminowe nie występują, krótkoterminowe przedstawi
sze zestawienie:

a

poniż-

Okres spłaty

WyszczegóInienie
Zob ow iązania

d

łu goterm in owe

do 1 roku

od 1 roku
do 5 lat

ponad
5 lat

Razem

:

Zob owiązania krótkoterminowe

-

zobowiązaniaztytńu dostaw i usług
zobowiązaniazĘtllłupodatków i ZUS
pozostałezobowiązania
Razem zob ow iązania krótkoterminowe

4703580,79

4703580,79

61741,00

62741,00

780370,38

780370,88

5545692,I7

5545692,I7

L3. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni
ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
W Spółdzielni w okresie sprawozdawczyrn nie wystąpiŁy zobowia2ania zabęzpieczone na majątku.
14l wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokre_
sowych, w tym krvotę czyrnrnycln tozliczeń międzyokre§owych kosztów
stanowiących tóżnicę niędzy wartościąottzytnanych finansowych
składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za lniei
W okresie sprawozdawczyrn w Spółdzielni wystąpiły cąmne i bierne krótkotermin ow e r ozliczęnia rnię dzyokre s owe
:

a| czynne r ozliczenia międzyokresowe kosztów
KRoTKoTERMINoWE RozllcZENlA MlĘDZYoKRESoWE

czynne (B.lV.)

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości
rozliczenie funduszu remontowego - saldo WN
ubezpieczenia majątkowe

prenumerata

podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie
pozostałe:

koniec okresu
bieżącego

koniec okresu
poprzedniego

1523027,99
25512,61
1426802,78

154272,32
10031,58
1507025,80

5404,66
21197,94

20681,56

8533,29

- gazziemnv

woda i ścieki
- wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Razem
-

4411a,00
1523027,99

1546272,32

b) bierne rozliczenia kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów:

KRoTKoTERMINoWE RoZLlczENlA MlĘDzYoKREsoWE

(B.lV - pasywa.)

a uiemna wańośćfirmv
b długoterminowe (wg tytułów)
c krótkoterminowe (wg tytułów)
nadwyzka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości
nadwyzka na enerqii cieplnei

Razem

koniec okresu
bieżącego

16185,19,38

766190,55
852328,83
1618519,38

koniec okresu
poprzedniego

2475124,14
1915376,70
559747,44
2475124,14

składnik aktywów lub pasywów jest wykaz5rwany w
więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należnościi zobowiązań na
częśćdługoterminową i krótkoterminową;
15) w ptzypadku gdy

a) Fundusz remontowy na dzteń 3I.12.2019 roku wykazuje saldo w kwocie
1221066I,3I zł, które zosta},o zapręzentowane w bilansie:
- aktywa poz. A. V w kwocie L4268O2,78 zŁ,
- pasywa poz. B.IIL 4 w kwocie 13637464,09 zł. (w t5rm fundusz poszczegóI-

nych nieruchomości lO245143,05 zł
3392321,04 zł|.

i fundusz remontowy

mienia

l6.Łączrrą Lrwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych
ptzez spółdzielnię gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółdzielni otaz charakteru i formy tych zabezpieczeń1 odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zaktesie emerytur i podobnych świadczeń otaz wobec jednostek powiązanych
lub stowatzyszolych;

W Spółdzielni w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania warunkowe

17l w przypadku gdy składniki aktyvów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartościgodziwej:

istotne założenia ptzyięte do ustalenia wartościgodziwej, w przypadku gdy dane ptzyięte do ustalenia tej wartościnie pochodzą z aktywnea}

go rynku,

b| dla każdej kategorii składnika aktyulów niebędącego instrumentem
finansowym - wartośćgodziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki ptzeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów
finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz} z aktualizacii wyceny w
o kresie sprawozd aw czy m,

cl tabelę zrnnian w funduszu z aktualizacji wyceny obejmującą stan funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego otaz jego zwięk-

szenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

W Spółdzielni nie występuj ą zdarzenia z punktu a, b i c
I S/

Śtodki pienię żne zgrornadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
al art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
|Dz. U. z 2OL8 t. poz. 2L87.2243,2354|,
b} att. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5listopada2OO9 r. o spółdzielczych
kasąch oszczędnościowo-kredytowych |Dz. U. z 2Ot8 r. poz. 2386

i 2243|.

Środki pieniężne na rachunkach VAT na 3I.I2.2O19 r. wykazuje saldo

6

,,O".

CZĘŚÓ II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Struktatę tzeczową (rodzaje działalności)i terytorialną (rynki geograftczne| przychodów netto ze sptzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie t6żnią się od siebie, z awzględ,nieniem zasad otganizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
Struktura przycllodów według rodząu działaInościi ich zasięgu terytorialne1)

go, wartośćprzychodów netto ze sprzedazy usług:

sprzedaz netto na krai
Przychody netto ze spzedaży

Lp.

bieżący

rok obrotowy
1.

a)

Usługi, w tym główne grupy:
przvchodv z eksploatacii i utrzvmania nieruchomości

Przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - lokale
mieszkalne
Przychody z eksploatacji i utrzymania lokale członków zajęte
na działalność
Przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomościgaraże
Przychody - media ( CO, CCW, gaz, woda i kanalizacja, GOK
lokale mieszkalne
Przychody - media (CO, CCW gaz, woda i kanalizacja) lokale
członków zaiete na działalność
a) przvchodv z działalności
przvchodv z lokali użvtkowvch
Pzychody z tyt, mediów ( CO, CCW gaz, woda i kanalizacja
GOK lokale uzytkowe
Przychody lokali mieszkalnych o statusie najmu
Przvchodv lokali uzvtkowych pozytki nieruchomości
Przvchodv z innvch tvtułów
Przychody z obsługi wspólnot mieszkaniowych
Razem

321
1

04099,00

1045678,06

30621917,77
1 1

165885,18

66851,88

65952,32

40045,54

40134,36

20898956,90

19303042,17

52566,62

,

poprzedni
rok obrotowy

46903,74

4236805,95

3984670,30

1934306,65

19,16698,92

397996,52

327811,61

152432,76
116213,70
344347,92
1291508,40

349095,31
1291508,40

36340904,95

34606588,07

99556,06

2) W przypadku spółdzielni, które sporządzaią rachunek zysków i strat
w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzetlia produktów
rra własne potrzeby otaz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) z,tlĘcia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczen,w tym emerytalnych,
g) pozostałych kosztach rodzajowych;
Nie dotyczy
3)

.

wysokośći wyjaśnienie ptzyczyn odpisów aktualizujących środki
trwałe.

W okresie sprawozdawczym spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów

aktualizqj ących środków trwałych.

4| Wysokośćodpisów aktualizujących wartośćzapasóul.

W okresie sprawozdawczyrn spółdzielnia nie dokonywała żadnych odpisów
aktualizujących zap asów

.

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalnościzaniechanej w roku obrotowym lub ptzewidzianej do zaniechania

w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

6) Rozliczenie głównych pozycii tilżniących podstawę opódatkowania
podatkiem dochodowym od osób pfawnych od wyniku finansowego |zy-

sku, straty} brutto.

Rozliczenie różnic międ"ry wynikiem finansowym brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:
l,
1

2.
3.

a

b

Przychody ogółem

380771 81,03

Zmiana stanu produktów (+ / -)
Koszt wytwozenia produktów na własne potrzeby jednostki
Korekta podatkowa przychodów
zwiększenia pzychodów podatkowych
- zapłacone odsetki
- rozliczenie dodatnich róznic bilansowych (BO)
- przvchodv z c.o. do rozliczenia w następnvm okresie
zmnieiszenia przvchodów podatkowych G
- dodatnie różnice kursowe - bilansowe
- naliczone - nie zapłacone odsetki

(-

169112,66
292581,39
-559747,44

852328,83
123468,73
123468,93

Pzychody podatkowe
lll, koszty oqółem

38246293,59
39890090,32

ll.
1.

2.
3.

a
b

Zmiana stanu produktów (+ /
Koszt wytwozenia produktów na własne potzeby jednostki
korektv podatkowe kosztów uzvskania przvchodów
zwiekszenia kosztów podatkowvch
zmniejszenia kosztów podatkowych (-)
-

(-)

PFRoN

- pozostałe
- składki na rzecz organizacii

439130,70
439130,7o

21074
418056,70

plkE

- UKE
- uiemne róznice kursowe bilansowe
- odsetki budżetowe
lV.

Koszty podatkowe

38890090,32

V. Dochód / Strata {l1-1V)
Vl. Dochody (przychody) wr,lne i odliczenia od podstawy opodatkowania
a Dochody (pzychody) wolne iodliczenia (-)
nadwzka przvchodów na GZM|-1

-643796,63

2102881,44

Vll. kwoty zwiekszaiace podstawe opodatkowania
a

Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych

b Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu

Vlll Podstawa opodatkowania

1459084,81

lx

Kwota podatku wg obowiązującej stawki %
a Odliczen|a od podatku (-)
b Podatek dochodowy. o którym mowa w ań.25 ust.11-16

19Yo
(+)

x

Należny podatek dochodowv za rok obrotowy wq clT-8
xl Wvnik finansowv brutto wq rachunku zvsków i strat (+ / -)
Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obcią-

277226
-1252039,99

xll

żeniami wyniku brutto
xlll Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku- nadwyzka kosztów na GZM
XlV Wynik finansowy netto (+ / _)

277226
2635411,87
11

06145,88

7| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki otaz

tóżnice kursowe, które powiększyĘ koszt wytwotzenia środków trwalych w budowie w roku obrotowym;
Wartośćobrotów sprzedaży wewnętrznej na tzecz budowy środków trwałych
w okresie sprawozdawczym nie występuje.
8) odsetki oraz tóżnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
Nie dotyczy.

9| poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
niefinansowe akt5ma trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i pla,
nowane nakłady na ochronę środowiska;
Nie dotyczy.

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycii przychodów lub kosztów
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiĘ incydentalnie;
Nie dotgczg.
11} Informacje o kosztach związanychz pracami badawczymi ipracami rozwo-

jowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z ań.33 ust. 2 do wańości
niemateriaInych i prawnych.
Nie dotyczy.

C;ZĘŚĆ III Dla pozycii sprawozdania finansowego, wyf ażonych w walutach obcych - kursy przyięte do ich wyceny.
Nie dotyczy.

CzĘŚÓ IV 1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do
rachunku przepływów pieniężnych, a w ptzypadku gdy rachunek ptzepĘwów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo
należy przedstawió uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z fuia,
łalnościoperacyjnej, sporządzone metodą pośrednią;w ptzypadka tóżnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycii wykazanymi w rachunku ptzepłyslów pieniężnych, należy wyjaśnićicr. przyczyny.
Nie dotyczy.

czĘŚĆ V Informacje

o:

charaktetze i celu gospodarczytn zawattycln ptzez spółdzielnię umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich
wpłylvu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdziel,
1}

ni;

2| transakcjach (wraz z ich kwotami| zawattych ptzez spółilzielnię na
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanyrm| ptzez które

rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych
standardach rachunkowości ptzyiętych zgodnie z tozpotządzeniem (WE|
at 160612o,o.2 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2Oo2 t,
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości,
wtaz z informacjami okreŚlającymi charaktet związku ze stronami powiązanymi otaz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla ztozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy spółdzielni. Informacje dotyczące poszczegillnych
transakcji mogą być zgtupowane według ich rodzaiu, z wyjątkiefr,, ptzypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne
dla oceny ich wpł5rwu na sytuację majątkową, finansową i wynik finan-

sowy spółdzielni;
Nie dotyczy.

3| przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu,

zawodowe1

z podziałem na grupy

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu
z podziałem na grupy zawodowe.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym i poprzednim z podziałem na grupy zawodowe przedstawia się następująco:
LP.
1

2.

\A/yszczególnienie

Pracownicy umysłowi

bieżącym

poprzednim

50,34

Pracownicy umysłowi - zaząd

50,32

23,83

24,40

Pracownicy umysłowi - eksploatacja
Pracownicy umysłowi działalnośćspołeczna i kulturalnooświatowa
Pracownicy na stanowiskach robotniczych

25,53

25,17

0,98

o,75

5,25

5,25

5,25

5,25

55,59

55,57

Sprzątaczka biurowa
5.

Przeciętne zatrudnienie w roku

Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych
Razem

Na dzien 3I.L2.2O19 r. SpóŁdzielnia zatrudniŃa 55 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 56 osób.
4| wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych
lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zatządza!ących,
nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej
gfupy osobno) za tok obrotowy otaz wszelkich zobowiązaniach wynika_
jących z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z
tymi emeryturami, ze wskazaniem krroty ogółem dla każdej kategorii
ofganu;

Nie dotyc zy Spółdzielni

5) ktvotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zatządza!ą-

cych, nadzorujących i administruj4cych spółdzielni, ze wskazaniem ich

głównych warunków, wysokościoprocentowania oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzottych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeńwszelkiego rodzala, ze
wskazaniem kvyoty ogółem dla każdego z tych organów;
W Spółdzielni - nie występuje.

7| wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obro_
towy odrębnie za:
a| badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewi-

dentach,
b| inne usługi atestacyjne,
c| usługi doradztwa podatkowego,
d| pozostałe usługi.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego naleŻnę za obowiązkowe badanie roczrrego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019 w wysokości9000,0O zł powiększone o podatek od
towarów i usług zostanie zgodnie z umowa wypłacone po zakonczeniu badania na podstawie wystawionej przez podmiot faktury. Wynagrodzenie obciąĘ koszty roku 2O2O.

CZĘŚĆ VI Istotne zdatzenia dotyczącę roku obrotowego i lat ubiegĘch
informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w
latach ubiegĘch odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z
podaniem ich kwot i todzaiu;
1|

Nie dotyczy.

2| informacje o istotnych zdatzeniach, jakie nastąpiĘ po dniu bilansowyffil a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym otaz o ich
wpłyrrie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jed-

nostki;

Nie dotyczy.
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki|

rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny
wPlyw na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy spółdzielni,
ich Przyczyny i spowodowaną zmianarni lnvotę wyniku finansowego otaz
zlnian w kapitale (funduszu) własnyffi, otaz przedstawienie zmiany spo_
sobu sporządzania sprawozdania finansowego wtaz z podaniem jej przyczynyi
Żadna z powyższych sytuacji w spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

4| informacje liczbowe, wtaz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalnośćdanych sprawozdania finansowego za rok poptzedzający ze
sprawozdaniem za tok obrotowy.
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W sprawozdaniu finansowym za rok 2Ol9 występuje porównywalność danych ze sprawozdaniazarok 2018.

czĘŚĆ vIt
informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
1}

al nazwie, zakresie działalnościwspólnego ptzedsięwzięcia,
b| procentowym udziale,

c| częŚci wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników
trulałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

akt5rwów

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby ptzedsięwzięcia lub
sh t ze§z§lwy c,h slrlaśnikó.w alrt5nl 6v trnlaly ctr,

pr* r*żTrslarry

e)

zal6;1;-

częścizobowiązań wspólnie zaciągniętych,

Ą Ptzychodach uzyskanych ze wspólnego ptzedsięwzięcia i kosztach z
nimi związanych,
g| zobowiązaniach warunkowych
nego przedsięwzięcia;

i inwestycyjnych dotyczących

wspót-

2) informacje o transakcjach zjednostkami powiązanyrrri;
3) wYkaz spółek |nazuła, siedziba}, w których spółdzielnia posiada zaangaŻowanie w kapitale lub 2Oo/o w ogólnej liczbie głosów w organie stano_

wiącYm spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o pro_
cencie posiadanego zaangażowania w kapitale otaz o krrocie kapiiału
własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotówy;
4| ieżelijednostka nie spotządza skonsolidowanego sprawozdania finan_
sowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a| podstawie prawnej wtaz
konsolidacji,
b| nazwie

z danymi uzasadniającymi odstąpienie

i siedzibie jednostki spotządzającej skonsolidowane

od

§prawoz_

danie finansowe na wyższym, szczeblu grupy kapitałowe! otaz miejscu
jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charaktery_
zujących działalnośćjednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku
obrotowym, takich jak:

, Przychody netto ze sptzedaży produktów, towarów i materiałów otaz

przychody finansowe,
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- wYnik finansowy
działerm na grupy,

netto otaz kwota kapitału (funduszu} własnego, z po-

-

wartośó aktyulów,

-

przeciętne roczne zątrudnienie,

d| rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy mię_
dzynarodowych| ptzez jednostki powiązane ;
5| informacje o:

i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawoz_
danie finansowe na naiwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której
skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, otaz miejscu, w którym
sprawozdanie to jest dostępne,
a) nazwie

b| nazwie

i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane

spfawoz_

danie finansowe na nainiższyffi. szczeblu grupy kapitałowej, w skład ató_
rej wchodzi spółka jako jednostka zależna, otaz miejscu, w którym
sprawozdanie to jest dostępne;

6| nazwę, adres siedziby zarząda lub siedziby statutowej jednostki otaz
formę prawną każdei z jednostek, których dana jednostka jest wspólni_
kiem ponoszącym nieogtaniczoną odpowiedzialnośó majątkową.
Cały punkt 7 nię dotyczy spółdzielni

CZĘŚĆ VilI - Informacje dotyczące połączenia spółek

w ptzypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1ljeżeli połączenie zostało tozliczone metodą nabycia:
a| firmę

i opis przedmiotu działalnościspółki przejętej,

b) liczbę, wartośćnominalną

celu połączenia,

i

todzai adziałów (akcji| wyemitowanych w

cl cenę przejęcia, wartoŚĆ aktywów netto według wartości godziwej
sPÓłki Przejętej na dzień połączenia, wartośó firmy lub demną wartośĆ
firmy i opis ząsad jej amortyzacii;
2| ieżeli połączenie zostało tozliczone metodąłączenia udziałów:
a)

firmy i opis przedmiotu działalnościspółek, które w wyniku połącze_

nia zostąły wykreślone z rejestru,
ticzbę, wartośó nominalną
celu połączenia,

b}

i

todzai udziałów (akcji| wyemitowanych w
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własnych
ct przychody i koszty, zyski i straty otaz zm7any w kapitałach
poią"źooycń spółekźaokres odpoózątku roku obrotowe§ol w ciągu któ,
i.go nastąpiło połąezenie, do dnia połączenia,
CŃy punkt 8 nie dotyczy spółdzielni

czŃćlx

_ zagtożenia dla

kontynuacji działalności

ptzypadku występowania niepewności co do możliwościkontynuowa_
taka nie,
n7a działalnościopi" tych nieplewności oraz stwierdzenie, że
czy sprawozdanie finansowe zawie,
;;;;a *v"tępoj ć, orirws|.aianie,
opis
ra korekt v z tiń związane; informacja powinna zawietać również
mających
podej mo*"r.y.-h bądż planowan y ch pi zeż spąłdzielnię działań
na celu eliminację niepewności.

w

pod koniec roku 2olg po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z cŁlin doty_
czącę koronawirusa. Ń pierwszych miesiącach 2o2o roku wirus rozprze_
zastrzenił się na cał}rm świócie, a jego negatyrr,lny wpływ nabrlł dynamiki,
w
sprawozda_
korekt
,a'rd,irienie nie powodujace
rząd, uważa taką Śytuację
"Ieczźa ,ó,arzenie po dacie bilansu wymagajace dodatko_
ni.- za rok 2oL9,
filvych ujawnien, chociaż w chwili społządzania niniejszego sprawozdania
nie
nansowego sytuacj atawci& się zmienia. Do tej pory Zarząd Spółdzielni
jednak
odnotował ,uu*rź,^Inego wpływu na sprzedaz lub łańcuch dostaw,
nadal moninie można pr zewidzieć"pr zy ŚŃ cn skutków. Kierownictwo b ędzie
kroki aby
torować poiencjal.ry *pły* ziarzenia i podejmie wszelkie mozliwe
złagodziĆj e go ne gatywne skutki dla Spół dzietni

czŃó X Inne

informacj

e niż wymieni9le powyżej, ilż;lli mogłyby w

istolny sposób wpłynąć ń. o."rrę sytuacji majątkowej i finansowej otaz

wynik finansowy spółdzielni."

przy_
Wynik na GZM za rok 2olg zostaŁ zaml<nięty nadwyżką kosztów nad
przęchódami (stratą) 2.6g5.411,87 zŁ, zostŃjednak w, całościpokryty przez
znaczenii zysku w wysokościl.470.744,69 zł za rok 2018 oraz kwotą
MA
I.t64.667,L8 zł pocho-dzącą z rozliczęn międzyokresowych GZM (salda na
konta 647\ zapoprzedni okres. Na rozliczęniach międzyokresowych GZM
przydzien 3I.I2.2ot9 r. pozostała kwota 740.677,94 zł do wykorzystaniaw
szŁym okresie.

wykaStan r ozliczenta rniędzyokresowego GZM na d,zien 31 grudnia 2OI9 r,
zano w bilansie:
- aktywa poz. B.IV.1. w kwocie 25,512,6I zł
- pasywa poz. B-IV.2.c) w kwocie 766,t90,55 zŁ,

Konin dnia 31.03.2020 r.
Podpisy Zarz

Podpis osoby sporządzaj ącej

:mim"

xotllŃsrR

spóŁDZlELNlA MlEszKANJoWA
ul, Kard, S. Wyszyńskiego 28a

tel. 63 242-26-8O; tcl.łax 63 242-35.21
(1)

62-510 Konin
NlP eń5_0os33_3r
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