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SPRAW OZDANIE FINANSOWE
Zaoktęs: od 01 sĘcznia2019 do 31 grudnia2019

KONIŃSKA SPÓ ŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Siedziba: 62-510 KONIN
ul. KARD. S. WYSzyŃsruEGo 28A

Konin dnia 31 marca 20ż0 r.



UCHWAŁAZARZĄDU

ZARZĄD KONIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
przedstawia sprawozdanie fi nansowe

za okres 01.01.2019 -31.I2.20l9 r, naktóre składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmianw funduszu własnym
5. Rachunek przepływów pienięznych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa
7. SPrawozdanie zdziałalności jednostki za okres objęł sprawozdaniem finansowym

SPrawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zal<ładowym planem kont oraz
PrzedstawionYmi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowosói z późniejszymi
zmianami, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową orazwynlk-finansowy.

Podpisy człoŃów Zarządu:

Imię, Nazwisko stanowisko Podpis

piotr wolicki Prezes Zarządu

Karol Bryl Z-caPrezesaZarządu

Irena Niedżwiędzka Członek Zarządlt

(osob a odpowiedzialna za prow adzenie ksiąg rachuŃowych)

Irena Niedźwiedzka Główna Księgowa

,ałoĘek lorl_qdu
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1, ldentylikator podatkmy

NIP,6,6,5,0 0,0,3,

2. Numer KRS 1pole ollw
rvpisanych do Krajowego Rejcstll Sądolvcgo)

KRS_Q,0,000,2,4644

Sprawozdanie finan§owe spółdzielni mieszkaniowej

rawozdania fin
Data spclrządzenia sprawo zdaniafinansowego

31.03"2020
Datapaczątkowa i końcowa okfcsu, zakńry sporządzono sprawozdanic
Dataod 

01.01 .2o1g Datado 
31.12.2019

Jędnostka danych łiczbowych

D w tysiącach złotych

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

KoN l ŃSKA SPoŁDZl ELN lA M l ESZIGN loWA

Województwo WELKopoLSKI E Powiat M.KoNlN
M KoNlN Miejscowość KoNlN

Kraj poLsKA Województwo WELKopoLSKlE
'o,'u'KoNlN M, KoNlN
Ulica KARD. s, WyszyŃsxtrco

Podstawowy przedmiot działalności j ednostki

Kodpocztowy 
62-510

Numer PKD

6 8 3 2 Z ZARąDZAN|E trlleRUCfioltłoścpMl M/KoNywANE NA ZLE6EN;E
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czas trwania działalności j ednostki, jeźeli j est ograniczony (op cj o n atnie)

Wskazani e okresu obj ętego sprawozdan iem fi nansowym

Data od 01.01 ,2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sPrawozdanie finansowe zawięta dane łączne,jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne
j cdno stki organi zacyj n e sp orządzaj ąc e samodzi e ln c sprawozdania fi nansowc :

!

X
sprawozdanie finansowe za-pięra dane łączne

sprawozdanie nię zawięra danych łącznych

Załażęnie kontynuacj i działalności

Wskazanic, czY sPrawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założcniu kontynuowania działalności
gospodarczej przezjcdnostkę w dającej się przewidzieć przyszłości;

Ę tat

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrtżenie kontynuow ania przeznią działalności:

tak 6rak okoliczności r.vskazu.jących na zagrozenic
kontynuowatria działaIności )

nie (wystąpily okoliczności wsktrzującc na zagrożenic
kontvnuowania dzialalności)

opis okoliczności wskazujących na zagrożenic kontynuowania działalności
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ZasadY (PoliĘka) rachunkowoŚci. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w ,ur.r".,".r;utl*ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (takzc amorlyzac"ji)

ZasadY rachunkowoŚci Przyjęte przy sporżądzaniu sprawozdania finansowego są zgodne zustawą o rachunkowoŚci oraz z zasadami (iolityką) iachunkowości zatwieroŹoną pżez ZarządSpółdzielni
SPrawozdanie finansowe sPorządzono wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Szczegółowe zmiany omówiono w dodatkowy.r, intorricjach i oojaŚnieniacń
Metody wyceny:
srodkitrwałe iwNip
1, WartoŚĆ Początkową Środków truvałych i wańości niematerialnych i prawnych ujmowano wksĘgach w wysokości cen nabycia pomniejszonych o umorzenie.
2, Srodkitnłałe zaliczane do zasobów mieŚzkaniowych oraz toxale uzytkowe finansowane
funduszami wkładów: udziałowymi i funduszem zasóbów mieszkanior,vycn nle sąamońYzowane - umorzenie tYch Środków obciąza fundusze finansującL ,goJnie z art.6 ust.1ustawy o spółdzielniach mieszkaniovvych.
3, AmoĄzacja Pozostałych Środków trwałych i WN|P obliczona została zgodnie zprzewidywanym okresem ekonomicznej uzyteczności, przy czy m,
a) Środkitnłvałe o wartościjednostkowej Oo-t0.0O0,00 zł oópisywane był jednorazowo wmiesiącu wYdania do uŻYtkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej jako ,,wyposażeniew uzywaniu o niskiej wartości'',
b) Pozostałe Środki tnłałe.nie stanowiące zasobów mieszkaniowych amoĘzowane są metodąliniową, za Pomocą9tlwe.k wg przewid-ywanego okresu ekonomitz nej uzyieczności,
c) wańoŚci niematerialne i prawne - programy i licencje amońyzuje 

"ię 
pi="r-ii,"r§'z r"t.4, W roku obrotowYm nie dokonano odpńów at<tualiziiących śiod"kowirrałvch, gdyz niewystąpiły zdarzenia powodujące utratę ich wańości

Aktywa obrotowe
1. \Aficena pozostałych..aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy : nie wystąpiły
b) nalezności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,

_ l:l"::,::: :^ 1y?:,.: ]1 
r_" 

9 11"j 
zapł aty, z. zach ow an i ó m z a s a dy o stroz n ej MĄ/ce n y,-_zobowiązania w kwocie wyńaganel'za§łaty, lvJ U'rvvl lJ'

OdPisY aktualizujące tworzy się na należnoŚci, co do których istnieje wątpliwość ich
gdzyska n ia przy uwzględ n ien i u stopni a prawdopodob ieńŚtwa ich zapłaty.
odsetki od nalezności w opłatach za lokale ujmowane s{w ewidencji kśięgowej zrównoczesnym tworzeniem odpisu aktualizując"go. 

- -' -

c) środki pienięzne
d) kĘowe środki pieniężne ustalono w wańości nominalnej,
Fundusze własne
Fundusze własne wycenia się na dzienbilansowy w wartości nominalnej i ujmuje się w
§lę^gjlilc|Ylt<oywch wg zasad określonycn pizepisańi ustawy o,póoriJńiacłr
mlA^rr7^^l^t.^,^L -l^a_

Zasady pol ityki rachu n kowości

mieszkaniowych, statutu spółdzielni.
Rezeruvy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne
\Afukazano w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują nadwyżkę dochodów nad kosztami GZM dorozliczenia w roku następnym.
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Ustalenia wynik-u finansowego

\Ą,!nik finansowy jednostki został wy
zachowaniu zasady memoriału współmiernósci, ostiózności i realizaĄi.
Na wykazywany W księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:. wynik działalności operacyjnej
. wynik na operacjach finansovvych,
\^,Yn!k finansowy usta|a się z całej działa.lności, z którego wyodrębnia się nadvryzkę/niedobór
na eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
\AA7łączenie z RZiS nadwYzkibądź niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości
19stęPuje zgodnie z decYĄąZarządu Spółdzielni wg'warianiu ll okieślonego w stanowiskuKsR.
\Ą'!nik brutto stanowi rezultat własnej działalności gospodarczej. \Afunik ten po pomniejszeniu opodatek dochodowy stanowi zysk (strata) netto, który podlega podżałowi (zysk).
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Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania fi nansowego

1. Sprawozdanie - sporządzone zostało
w zał, nr 1 do Uor izawiera dane porównawcze wg art. 4-6, 4l iZ8 Uor;
2, Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkońe zawierĄąsalda, ktor" po uwzględnieniu
sald kont korygującYchbądŹaktualizujących zostaĘ wykazane odpowiednio w sprawozdaniu
finansowym;
3. Dowody księgowe i księgi rachunkowe orazdokumenty inwentaryzacyjne z.astał uprzedniosprawdzo ne, od powied n io zaksięg owa ne i ch ronolog icznie uporządio,róne.
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Informacja uszczegóławiająca, wynikająca zpotrzeb lub spccyfikijcdnr:stki (opcjonalnie)



I Pozostale (opcjonalnie)
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KoNlŃSKA sPoŁDZlELNlA
M!Ę§Z KANl9WĄ

(dane jednostki)

BILANS
§porządzony na dzień,..,.,.,..3.1,1.2,?9.1.9

jednostka obliczeniowa: .. .z.l...

rok bieżą, :!ł|fŃ*lł!i:

A. Aktvwa trrvałe 57 241 793,57 60 ,l57 65q 7n A Fundusze własne AA n)) 
^aa 

)1 71 a71 A74 oą

I
wartości niematerialne
i prawne 53 546,83 6 714,6Ą I Fundusz podstawowy u 471 452,47 57 145 672,6l

1
Koszty zakoriczonych prac
rozlvojowych

l Fundusz udziałorvy 435 921,79 439 169,0€

ż wartość firrlv 2 Fundusz wkładów mieszkaniowych 1 643 643,33 1 851 486,8c

_]
Inne wartości nicnatcrialnc
i pral,vrie

53 546,83 6 714,62 3 Fundusz wkładór.l, budowlanych 52 391 887,35 54 855 016,7(

4
zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

It Fundusz zasobowy 12 4Ą2 33Ą,15 ,12 552 893,9€

il Rzeczowe aktnya trwał€ 57 188 196,74 60 150 895,0( ilI Fundusz z aktualizacji wyceny 2 560,70 2 560,7c

l środki trwałe 57 185 026,01 60 147 724,33 Iv pozostałe fundusze rezerwowe

a)
grunty (w tym plawo
uzytkowania lvieczystcgcl gruntu) 502 671,63 503 560,0: v Zysk (strata) z lat ubiegĘch

b)
budynki, lokale, prawa do lokali
i obickty inżynicrii lądorvej
i wodnej

56 568 949,64 59 510 570,47 vI Zysk (strata) netto 1 106 145,88 1 670 744,69

c) wządzenia tęchniczne i masąrny 87 679,24 98 03,|,1 \TI Odpisy rysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)

Cl) środki transpońu

e) inne środki trwałe 25 725,50 35 562,64 B 21 §98 §18,28 ż1 g35 461.8!

2 srodki tnł,ałe w budolvie l Rezerwy na zobowiązania 690 985,66 505 208,

3
zallczki na środki trwałe
w budowie

317o,73 3170,73 1
Rezelwa z tytułu odroczonego
podatku clochodowego

Iil Należności długoterminowe 0,00 0,0c 2
Rezcrwa na świadczcnia
emerytaine i podobne 690 985,66 505 208,95

l od iednostek powiązanvch - długoterminowa 484 657,04 361 681,39

2
O<l pozostałych jednostek,
w których jednostka posiada
z,aangażow ani e w kapi tal e

- krótkotcnninolva 206 328,62 143 527,5e

J od pozostałvch iednostek 3 Pozostałc rczcl,wv 0,00 0,0c
Iv InwesĘcie długoterminowe 50,00 50,0c długotenninolve
l Nieruchomości - krótkoterminowe

2 Wartości niematerialne i prawne II Zob ow iązania dłu goterminowe 0,00 0,00

3
Dfugoterminowe aktywa
finansowe 50,00 50,00 l Wobec .j ednostek porviązanych

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,0c 2
Wobcc ptlzostałych jednostek,
w których jednoslka posiada
zaangażowanie w kapitale

-udziaĘ lub akc,ie 3 Wobec pozostałych icdnostck 0,00 0,0c

- irrne papięry wartościowe a) krcdyty i pożycz,ki

- udzielone poĘczki b)
z tytułu emisji dłuźnych
papierów warlościowych

inne długoteminowe aktywa
finansowe

c) inne zobowiązatria linansowe
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AKTYWA
§tan na dzień kończący stan na dzień kończacv

iokbiożący

Zobowiązania i rezerwy na
zohowiazania



b)
w pozostałych j ednostkach,
w których jednostka posiada
zaan gużo,w anie w kapitale

0,00 0,0c d) zobowiązania wekslowe

udziały lub akcie e) 1nnę

inne papiery wartościowe TTI 19 289 013,24 18 355 128,76

- udzielone pożycz,ki l
Zobowiązania wobcc jcdnostck
powiązanych 0,00 0,00

- inne długotenninowc aktywa
finansowe a)

zĘĄlłu dostaw i usfug,
o okresie wymagalności: 0,00 0,00

c) w pozostĄch jednostkach 50,00 50,00 do i2 miesigcy
- irdziały lub akc|e 50,00 50,0c powyżej 12 miesięcy

inne papiery wartościowe b) inne

udzie]onc pożyczkl 2
Zobowiąz.ania wobcc pozostałych
jednostek, w któryclr jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

inne długoterminowe aktywa
finansowc a)

ztytułu dostaw iusług, o okresic
wymagalności: 0,00 0,00

4 Inne inwestycj e długotetminowe - do 12 miesięcy

v Długoterminowe rozliczenia
międzyokre§owe 0,00 0,00 powyżcj 12 micsięcy

l
Aktywa z Ęn:ła odroczonego
podatku dochodowego b) 1nne

2
Inne rozliczenia
międzyokresowc _]

iior"":.o*""'' 
rrohce PozoslaŁych 

I u ,ou 692,17 5 412 695,11

a) krcdyty i poĄczki

r 7.apasy | 0,0O 0,0c b)
z tyfułu cmisji dłużnyoh
papicrów wartościowycIr

1 Materiafu c) innc zobowiązania flnansowc

2 PóĘrodŃty i produkty w toku d)
z tytułrr dclstaw i usług.
o okresie wymagalności :

4 703 580,79| ł soo t t s,zs
Produkty gotowe do l2 miesi9cy 4 703 580,79 4 566115,25

4 Towary powyżej l2 miesi9cy

5 Zaliczki na dostawy i usługi e)
zalicz,ki otrzymane na dostawy
i ushrgi

II Należności krótkoterminowe 1 616 988,86| l 6ao sos,łł f) zobowiązania ił,cksiowe

ł
Należności od jednostek
powiązanych 0,00 0,0C g)

zĘtułu podatków, ccł,
ubczpicczeń społecznych
i zdrowolnych oraz innych tytLrłów
publicznoprawnych

61 741,00 151 881 ,00

a)
z tytułu clostaw i usfug,
o okresic spłaly: 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzoń

- do 12 miesięcy i) lnne 780 370,38 694 698,86
powyżej 12 miesięcy j) zoborviązania wobec osób

uprawnionych: 0,00 0,00

b) mne - zobowiązania wobec osób
uprawnionych gznl

2

Należności od pozostałych
jcdnostek, w których jcdnostka
posi ada zaangaż,ow anie w
kapitale

0,00 0,0C
zobowiązania wobcc os(lb

uprawnionych - lokale użytkowc

a)
ztytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty: 0,00 0,00 k) zobowiązania z tytułu r.vniesionych

wkładórv

do 12 miesięcy 1)
zobowiązania z tytułu zwrotu
wkładów

- powyżci l2 nricsięcy 4 Fundusze specjalnc, w fym: 13 743 321,07 12g42 433.65
b) lnne fundusz rcmontowy 13 637 464,09 12798 460,95

_]
Nalcżności od pozostaĘch
icdnostek 1 616 988,86 1 689 395,44 Iv Rozliczenia międryokresowe 1 618 519,38 2 475 124,14

a)
z tylułu dostaw i usług,
o okresie spłaty: 1 370 737,37 1 501 207,8C 1 Ujernna warlość 1imry

clo 12 rniesięcy 1 370 737,37 1 501 207,8a 2 Innę rozliczenia międzyokresowe 852 328,83 559 747,44
powyżej 12 miesięcy długoterminowe
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Zobowiązania krótkoterminowe

B Aktywa obrotor,ye 32 379 217,92 32 54g 674,u

I

I



b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ub ezpie czeń sp ołecznych
i zdrowotnych oraz innych
Ęrhrłów publicmoprawnych

57 430,00 0,0c - krótkoterminowe 852 328,83 559 747,4Ą

c) utne 188 821,49 188187,64 J_
Nadwyżka z eksploatacji
i utrzymania nieruchomości 766 190,55 1 915 376,70

d) dochodzone na dIodze sądowei

e)
należności od osób
uprawnionych: 0,00 0,0c

- lokale mieszkalne

- lokale użytkowc

nI Inwestvcie krótkoterminowe 29 239 2o1 ,Q7 29 314 006.3ć

l Krótkotcrminowe aktywa
finrinsowc 29 239 201,07 29 314 006,3€

a) w iednostkach powiązanvch 0,00 0,0c

- udziały lub akcie
inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inrre krótkotcnninowe aktywa
finansowc

b) w pozostafuch iednostkach 0,00 18 30,1,3a

-ldziaĘ lub akcje
inne papiery wartościowe 0,00 18 301,35
udziclone pożyczki

innc krótkotcrmi nowc aktvwa
finansowe

c)
środki picrriężne i innc aktywa
pieniężne 29 239 201 ,07 29 295 705,03

środki pieniężnc w kasie i na
rachunkach 4 239 201,07 4 295 705,03

- inne środki pieniężne 25 000 000,00 25 000 000,0c
inne aktywa pieniężne

2
Inne inwestycje
krótkoterminowe

ry krótkoterminowe roz|iczcnia
międzyokresowe 1523027,99 1 546 272,32

l
lnne krótkotcrminorve rozliczenia
międzyokresowe 70 712,60 29 214,8!

2.
Niedobór z eksploatacji
i utlzymania nieruchomości 25 512,61 ,l0 03,1,5t

3.
undusz remontowy (saldo

1 426 802,78 1 507 o25,

C Należne wpła§ na fundu§z

D Udziały (akcie) własne
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AKTYWA razem
{srrmapoz.AiBiCiD) 89 62,1 011,4§ 9ż7a7 333,8,

PASYWA razem
(sumapozAiB) 89 621 011,4€ 92 707 333,Bl



KoNlŃsKA
sPÓŁDZlELNlA
MlĘ§ZKĄN.|9WĄ

(danejednostki) 
RACHUNEK ZysKow I STRAT

sporządzonyza okres .Q1..q1. 29'!9. :.?.1.,.12._2Q.1.9.
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie rok bieżący
31.12 2019

rok poprzedni
31.12.2018

A Przychodv netto ze sprzedażry i zrównane z nimi, w tym: 36 151 999,61 3/617 025,9|

- od iednostek powiazanvch
l Przychody netto ze sprzcdaży produktów, w tym: 36 340 904,95 34 606 588,07

a) z opłat za eksploataci9 i utrzymanic nicruclromtlści
b) z działalności własne|

Zmiana stanu produktów (zwiększcnic wańość dodatnia,
znmicjszcnic - wafiość uiemna)

-1BB 905,34 10 437,BE

III Koszt wytworzenia produktów na lvłasne potrzeby iednostki
]V Przychcldy nctto ze sprzedaży towalów i matcriałów

B Kosztv działalności operacvinei 37 850 041,14 u 378 621.93
I Amorlvzacia 249 802,51 261 995,0ż
II Zuż.ycic rnateriałów i energii 17 032 901.8e 15 441 129,51

il] Usługi obce 5 441 002,6Ł 5 390 40B,4j
IV PodatkiiopłaW.wtym: 5 710 668,2€ 5 402 150,3t

- oodatek akcvztlwv
V wvnagrodzenia 3 559 856.24 3 297 789,02
VI Ubczpicczenia społeczne i inrrc świadczcnia, w tym: 828 086 86 766 416,31

- emerytalnę 331 279,96 307 33B,7(
Vll pozostałe kosztv rodzaiowe 5 027 722.76 3 818 733.14
VIII 'wartość sprzedanvch towarów i materiałówx Razem koszty rodzaiowe, w tym: 37 850 o41,14 34 378 621,93

a) z eksploatacii i utrzymania nieruchomości
b) z działalności własnej

C Zysk (strata) ze sprzedaĘ (A * B) 1 698 041,53 238 404.01

I Wynik na eksploatacii i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a - B.IX,a) 0,00 0,0(
il Wynik na działalności pozostałej (C C.I) 1 698 041.53 238 404.0,
D pozostałe przychody operacyine 1 225 761 .1o 1 300 703.01
I zysk z btufu rozchodu niefinansowvch akwwów trwałvch
II Dotacic
ilI Aktualizacia wartości aktywów niefi nansowych 88 382.78 477 399.6ź
tV Inne przychodv operacyine 1 137 378.32 823 303,3e
E pozostałe koszty operacvine 1 210 909,67 761 562,4t
I Strata z Ęfułu rozchodu niefinansowych aktywów tlwałych 299,12 0,0c
II Aktualizac ja wartości aktywów nicfi nansowych 176 123,02 368 289,23
ilI Inne kosztv operacvine 1 034 487,53 3s3 273,2!
r żvsk (strata) z działa|ności operacvinei (C + D - E) 1 683 190.,10 777 544.5ź
G przvchodv finansowe 51 0 514 98 553 932.6c
I Dywidendy i udziały w zy§kach, w tvm:

a) od iednostek powiązanych, w tym:
w któtvch iednostka posiadazaangażowanie w kapitale

b) od iednostek pozostałych, w tym:

- w których iednostka posiada zaangażowanie w kapitale
lI Odsetki, w tym: 431 156,2| 459 749,41

- od iednostek powiazanvch

III zvsk z wtułu rozchodu aktvwów finansowvch. w wm:
w iednostkach powiązanych

tV Aktualizacia wartości aktl,wów Onurr.oy,ych 79 358.73 94,183.,1§
Inne

H Koszty linansowe 79 364,87 94 201,1!
I Odsetki, w tym: 6,1 17,gę

- dla jednostek powiązanych
ll Strataz tyfułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w iednostkach powiązanych
ili Aktualizacia wartości aktywów finansowych 79 358,73 94 183,19
IV Inne
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I Zvsk (strata) brutto (}'+ G - H) 1 252 o39,s9 1 237 276.oc

I Nadwvżka przvchodów z roku ubiegłego
lI Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego
llt Zy§k (§tTata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku

ubicgłcgo(I III-1.1I) 1 252 039,99 1 237 276,0(

J Podatek dochodowy 277 226,00 406 338,0(

K Pozostałe obowiazkowe zmnieiszenia zysku (zwigk§zenia stratr)
L Zvsk (strata) netto (I - J - K) 1 529 265,99 830 93B,0(

I Nadwyżka przychodów roku bieżącego
II Nadwvźka kosztów roku bieżacego 2 635 41,1,87 B39 806.6§

III Zysk (strata) netto po uwzględnicniu nadwyżki przychodów/kosztów z roku
ubiegłeeoibieżaceeo(l.ilI J K-L.t+L.ll) 1 106 145,88 1 670 744,6ę
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KoNlŃsKA
SPoŁDZlELNlA
MlESZKANloWĄ

(dane jednostki)

RAC H UN EK PRZE PŁYWOW PIEN IĘŻNYCH
sporządzony za okres ..91 0'l ,?9.19., ą1,1?.?Q19

(metoda pośrednia) i^dn^śłb.j ed n ostka ob I i cze n iowa :
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KoNlŃSKA sPoŁDZlELNlA
M|Ę§ZKĄ.N,lp,WĄ

(dmę iędnostki)

ZBSTAWIENIB ZMIAN W FUNDUSZU WŁASI\YM
sporządzone za okres . . ,. .q1..a1.,2a1.9...?.1...1?..?9.1_9.. ..

.jednoslku obliczenioltlt: . . Zł

Wiersz
Dane za

rok bieżący

201g
rok poprzedni

2018

L Fundusz własny na początek okresu (BO) 71 371 871,99 73 789 ,101,88

- zt,niany przyjgtych zasad (polityki) rachunkorvości
- korekty błędów

I.a. 71 371 B71,99 73 789 101,88

I Fundusz podstawowy na początek okresu 57 145 672,64 59 767 231,19

1.1 Fundusz udziałowy na początck okrcsu 439 169,08 444 889,33
a) zwiększcnic (z tytttłu)

b) zmniejszcnic (z tytułu) 3 247,29 5 720,25
- zwrot udziałów 3 247,29 5 720,25

1.2. ljunclusz udziałowy na korriec okresr"l 435 921 ,79 439 169,08

1.3. Frtndusz wkładów mieszkaniolvych na początek okrestr 1 851 486.80 2 055 210,11

a) zwiększenie (z 1ytufu) 294 172,83 25B 37,1,77

- Wpłaty WkładóW mieszkaniovvych 368,55 287,42
, wa|oryzacia wkładów mieszkaniowych 293 B04,2B 25B 0B4,35

b) zmnicjszcnic (z tyfułu) 502 016,30 462 095,08

zwrot wkładu mieszkanioweq o 377 675,75 295 891,94

umorzenie funduszu Wkładu mieszkanioweqo 65 047,38 69 180,34

przeniesienie spółdzielczeqo lokatorskiego prawa na prawo własności 59 293,17 97 022,80
I.4. }undusz lvkładów nricszkaniowvch na konicc okresu 1 643 643,33 1 851 486,80
1.5. Fundusz lvkłatlów bltdowlanych na początek okresu 54 B55 016,76 57 267 131.

a) zwiększerrie (z tytułu) 477 733,63 551 636,40

wpłaty wkładów budowlanych 477 733,63 551 636,40

b) zInniejszenie (z tylułu) 2 940 863,04 2 963 751,39
- umorzenie WkładóW budowlanvch 1 991 347,29 2oo7 833,52

przeniesienie spółdzielczeqo prawa na prawo własności 949 515,75 862 612,87
- inne zmianv 0,00 93 305,00

1,6. Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresu 52 391 887,35 54 855 016,76
1.7. Fundusz podstawowy na koniec okresu 54 471 452,47 57 145 672,64
,, Fundusz zasobowy na początek okrc§u 12 552 893,96 12 541 208,59

2.I Zmiany fu nduszu zasobowego -1,10 559,B0 11 685,37
a) zwiększenie (z tytułu) 51,97 1 33 983,35

przekształcenie praw do lokali (mienia) 51,97 40 678,35
- inne zmiany 0,00 93 305,00

b) zmriejszenie (z tytułu) 110 611,77 122297,98

umorzenie lokali mienia 77 688,80 78 835,71

VvYodrębnienie lokali mienia 619,85 43 462,27

przekształcenie gruntu wieczystego uźytkowania na prawo własności 32 303,12 0,00

2.2. Stan funduszu zasobowego na koniec okresu 12 442 334,16 12 552 893,96
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3.
Fundusz z aktualizacji wyc€ny na początek okresu - zmiany przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości 2 560,70 2 560,70

3.1 Zmianv finrduszu z aktualizacji wyccny
a) zwiekszenie (z tytułu)

b) zmniejszcnie (z tytułu)

_1.z. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okr-csu 2 560,70 2 560,70

^
Pozo§tałć fundusze rezerwowc na początek okresu

4.1. Zmiany pozostałvch 1unduszy rczcrworvych
a) zwiększenie (z tytułu)

b) zrnnicjszenie (z tvtułu)

pozostałe 1irndusze rezcnvowe na koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat utliegłych na początek okresu 1 670 744,69 1 47B 101,40
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek oklcsu 1 670 744,69 1 478 101,40

- zmiany przyjętych zasad (po]ityki) raclrunkowości
- korekty błędilw

5.2. Zysk z lat ubiegĘch na początck okrcsu, po korcktach 1 670 744,69 1 47B 101 ,40
a) zwiększenie (z tytrrłu)

- podziału zysku z lłt ubicgłych

b) zmniejszenic (z tytufu) 1 670 744,69 1 47B 101,40
- przeznaczenie na gospodarkę ząsobami mieszkalnymi 1 470 744,69 1 478 1u,4a

plzezr)aczenie na rzecz funduszu remontowego 200 000,00 0,00

5.3. Zysk z lat lbieg}ych na koniec okresu 0,00 0,00
5.4. Strata Z lat ubiegĘch na poczatek okresu

- zmlany prryjęlych zasad (polityki) rachutlkowości
- korekty [rłędóW

5,5. Strata z lat ubicgĘch na pclczątck okrcsu, po korcktach
a) zwiększenie (z tytułu)

- przeniesienia straty z iat ubiegłych clo pokrycia

b) zmnic.jszenic (z tytułil)

5.6. Strata z 1at ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat irbiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
6. Wynik netto 1 106 145,BB 1 670 744,69

a) ZySk nctto 1 ,l06 145,88 1 670 744,69
b) strata netto

c) odpisy z zysku

fi. 68 022 493,21 71371871,s$

lil, 6691ę31.7,33 68701 127.30
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(pokrycia stra§)



"Dodatkowe informacje iobjaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich
specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdaniajednostka
sPorządza we własnym zakresie i dolączajako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony
ponizej. lnformacja dodatkowa moze być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, tń lub ńf
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BlP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji
dodatkowej, który nalezy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia roznicy pomiędzy podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną
formę - druk dostępny ponizej. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie róŻnicy pomiędzy podstarvą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem linansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wl:pehiaj q w1ll qcznie.j edtt oslki zo bov, i qz ct ll c )

jednostka obliczeniowa: ... 7!,,

Wyszczególnienie

Rok bieżący Rok poprzedni
(opcjonalnie)

Wartość Wańość

łączna
z zysków

kapitałowych
(o1lcjonalnie)

z innych żród,eł
przychodów
(tlptjonalnie)

łącz,na
z rrysków

kapitałowych

z inrrych
żró<]eł

prrychodów

A, Zysk (strata) brutto za dany rok 1 252 039,99

B. Przychody zwolnione z
opodatkowania (trwałe różn ice
pomiędzy zyski cm/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych)

0,00

C. Przychody niepodlegające
opodatkowaniu w roku bieżącym 683 216,17

D. Przychody podlegające
opodatkowaniu w loku
bieżącym, ujęte w księgaoh
rachunkowych lat ubicgĘch

852 328,83

E. Koszty niestanowiące kosztów
uzyskania przychodów (trwałe
r óżnicę pomięclzy zyskiem/stratą
dla cęlów rachunkowych
a dochodem/stratą dia cclów
podatkorvyclr)

359 771,97

F. Koszty nicuznawane za kosz§
uzyskania przyclrodów
w bieżącym roku

79 358,73

G. Koszty uznawane za koszty
uzyskania przychodów w roku
biczącym ujęte w księgach lat
ubicgłych

0,00

Strata z lat ubiegĘch 0,00

l lnne zmiany podstawy
opodatkowania 2 102 881,44

J Podstawa opodatkowania
podatkiem dochodow).rn 1 459 084,81

K. podatek dochodowv 277 226,00
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