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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sp6ldzielni Mieszkaniowej,,TEREBELSKA II"
za rok obrotowry 2017

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6.

5.

Informacj e porz4dkowe.

Przedmiotem dzialalnosci Spdldzielni jest zarzqdzanle nieruchomosciami na zasadzle
bezposredniej platnoici.

Sp6ldzielnia zostala zarejestro.wane ptzez Sqd Rejonowy w Lublinie XI Wydzial
Gospodarczy KRS w Rejestrze Pzedsi?biorc6w nr 0000172168.

Czas trwania Sp6ldzielni zgodnie ze statutem jest trieoznaczony.

Prezentacja sprawozdai fi nansowych
Sp6ldzielnia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynaj4cy sig
I sTyczNrA 2017 i koricz4cy siE 31 GRUDNTA 2017.
Sprawozdanie finansouTe zostalo sporzqdzone pzy zalozeniu kontlmuowania dzialalno3ci
gospodarczej przez Sp6ldzielnig w dajqcej sig puewidziei przyszlo6ci, obejmuj4cej okes
nie k6tszy nizjeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszon;an istotnie zakesie. Nie
istniej4 r6wniez okolicznoSci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalnojci.

PordwnywalnoS6 danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017 oraz
porcwn).walne dane finansowe za rok obrotowy 2016. W sklad Sp6ldzielni nie wchodz4
jednostki wewngtzne.

Kontynuacja dzialalnoici
Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci z p6zriejszyni zamianami obowiqzuj4cy,ni
jednostki kontynuuj4ce dzialalnodi. Nie wystQpujq na dzielL clzisiejszy ani dajqce siQ
przewidziet w ptzyszloSci okoiicznoSci wskazri4ce La zagrozenre koDtynuowania przez
sp6lkg d2ialalnoScir

Stosowane metody i zasady rachunkowoici
Sp6ldzielnia spdrz4dza rachunek zysk6w i stuat w ukladzie por6nawczym.

W sprawozdaniu finansowym Sp6idzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z
ich tresci4 ekonomicz4.

Wynik finansowy Sp6ldzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiggniQte
i przlpadaj4ce na jej rzecz przychody otaz zwiqzane z lymi przychodami koszty zgodnie
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z zasadami memorialu, wsp6lmiernosci przychoddw i koszt6w oraz ostoznej wyceny.
Srodki trwale zaliczarLe do sp6ldzielczych zasob6w mieszkaniowych de s4

amofiyzowane, tylko umazane. Pozostale Srodki tnrale, kt6rych wartosi w dniu
przyjgcia do uzltkouiania jest WZsza Liz 3.500 zl. podlegaj4 amoftyzacjl wg stawek
wynikajqcych z zal. Nr 1 do Ustawy o podalku dochodowym od os6b prawnych z
dr.15.02.1992 (Dz.U. z 2000r. w 54 poz.654 zp62nlejszymi zmianarni). W pr4padku,
gdy waltoi6 pocz4tkowa jest r6wna lub nizsza niZ 3.500 zt. odpis6w amofiyzacyjnych
dokonuje sig jednorazowo w miesi4cu oddania do uz).tkowania tego Srodka, lub w
miesiqcu nastQpnym.
Waftosci niematerialne i prawne dotycz4ce oprogramowania komputedw

amofiyzowane sqjednorazowo w miesi4cu oddania do u2)'tkowania, jejli war1o66 w dniu
nabycia nie przekraeza 3 500 zl.
Jezeli waltos6 licencji i oprogramowania jest wyzsza od kwoty 3 500 zl s4 one
amoftyzowane pzez okes 2 lat.

Srodki trwale dotycz4ce budynk6w mieszkalnych zostaly zaktuaiizowane na dziei 0i
stycznia 1995 roku wg postanowiei Rozpolz4dze\ia Ministra Finans6w z dnla 20
stycznia 1995 roku.

Koszty zakupu rozlicza sig w caloSci w roku ich powstania.

7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pas)rya wyceniono
nastgpuj4cymi metodami wyceny wynikajqcymi z przyjgtych zasad (potityki)

1) wartosci niematerialne i prau,ne oraz Srodki trwale w cenach nabycia pomniejszonych o
umorzenia,

2) naleznosci w wielkodciach wymagaaych platnoSci,

3) inwestycje kr6tkoterminowe (Srodki pienig2ne) w wartosci nominalnej,
4) kapitaly wlasre w wartosci nominalne.j,

5) zobowiqzania w wielkosciach wymaganych piatnojci,
6) towary handlowe wg cen zakupu netto.

Na niniejsze sprawozdanie finansowe sldadaja sig:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

Bilans sporz4dzony n a dziei 31.72,2077 t.
Rachnnek Zysk6w i Stral za okes 01 .0 1 .20 17 r . do 3 | .12,2077 r.;
Dodatkowe informacje i objaSnienia.
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Biala Podlaska 28.03.2018 roku
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II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Ust9p 1

Szczeg6lowy zakes wal1osci grup rodzajowych Srodk6w twalych wartoSci niematerialnych i
prawrych orM trw€lych lokat finansowych, zawierajqcy stan tych aktywdw na poczEtek roku
obrotowego, zwiEkszenia z tltulu: przeceny (ak1u realizacji), inwestycji, ptzem|€szczei
wewnQtrznych, zmniejszeri oraz star na koniec olresu obrotowego, a dla majqtku
amo yzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tltul6w zmian dotychczasowej
amortyzacji (umorzenia) :

1. Zmiany wartosci grup rodzajowych maj4tku trwalego

1.1 Stan i zmiany warosci rnajatku trwateeo w201? roku.

wyszczes6 nienie wg pozycji Stan na koniec
31.12.2017 t.

15 721 760,'ts
127 516.64 l5 594 243.51

538 650,63
0.00 2 819.26 535 831.37

2)Crunlv w u2vllowaniu weczvstvm 26 280,00 0.00 0.00 26 280.00

14 735720,2
0,00 124 697 .34

14 611 022,82

4) Uzadzenia techniczne 49 451 .32 0.00 0.00 49 051.32

5) Pozosiale SrodkitMare -
372 058.00 0.00 0,00 372 058,00

Wroku2017 nast4pilo zmniejszenie wartojci 6rodk6w tr.walych ( budynk6w) na skutek
wyodrqbnief 2_lokali mieszkalnych nakwotE 124 697,38 zl oraz gnmt6w na kwote2 g19,26
co spowodowalo anniejszenie waltosci Srodk6w trwalych o 12'7 516.64 A,

Arl't_,__/ 
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1.2 Stan i zmiany warto{ci umorzenia i amortyzacii maiatku trwalego rv 20t? roku

Umorzenie (rodk6w trwarych w pozycji zwigkszenia iynika z umorzenia rocznego, natomiast zmniejszenie z
wyksiegowania dotychczasowego umoizenia lokali wyodrebnionego.

Wyszeeg6lnienie ws pozycli
biansowch arodkowt^'atuch

Stan na koniec
31.12.2017 r.

Umozenie grodkOw tlwahch razem: 4 284 746,93 229 340.64 29 138,40 4 490 072.75
3 865 628.59 227 540.65 29138.4 4 064 330.83

2) Uzqdzenia techniene
(wvoosa2enie k.eale ni) 414 735.48 528,00 0.00 415 263 48

3) Pozostale 6rodki tMale - I506,45 1 271.99 0.00 10 778,44

Wyszcz€g6lnienie wg pozycji Stan na koniec
31.12.2017 t.

Warto6ci niematerialne i prawne
16 221,00 0.00 0.00 16 221.00

16 221 .AO 0.00 0.00 16 221 .04

Wyszczegdlnief ie wg pozycji Stan na koniec
31.12.2417 r.

Warto6ci niematerialne i prawne
16 221,00 0,00 0.00 16 221,00
16 221 .00 0.00 0.00 16 221 .00

,A\t,-/ 
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II.2. Dane o strukturze wlasnosci kapitalu podstawowego

IundDsz Stan na dziefi
0L.01.20t'7

Zmiany w ci4gu roku Stan na dzieri
3t.12.2017

zmniej szenia zwigkszenia

l. udzialowy 41 450,00 0,00 400.00 41 850.00

2. zasobo{T

- Finansuj4cy drodki

- Finansuj4cy drodki

1 246 191,58

72 429,81
t'73'/6t,',77

102 434,50

0,00
102 434,50

200,00

200,00
0,00

1 143 957,08

'72 629,81
| 0'/1327,2'7

3. \'r'klad6w
budowlanych

10 619 468,14 339 160,64 29 138,40 10 309 44s,90

5, zapasowy

Razem: I 901 109,72 441 595,14 29 738,40 1t 495 252,9a

Fundusz ldzialowy w 2017 ulegl zwigkszeniu o 400,00 zl (wplata udziafu czlonkowskiego) i na
koniec 2017 roku wyDi6sl4l 850,00 zl.
Fundusz zasobowy finansujqcy Srodki trwale zmalal o kwotg 102 434,5 zl,,,^/ tym k\,/ota 13 072,39 to
odpis umorzeDio\ay lokalu krggielni . pozostale zrmriejszinie to wyksiggowane gruniy z tyiutu
wyodrybnienia -.2819,26 zl oraz pokrycie stuaty za rck 2016 w kwocie g6537,g5, natoiriast
z\rigkszenia to wplata wpisowego \'r' kwocie 200,00 zlotych..

Zmriejszenie wklad6w budowlanych to efek rocznego odpisu umorzeniowego (214 463,26 4) o3z
wyksiggowania 

_ 
wklad6w lokali wyodrgbnionych ,1t4 691,3g), natom"iast zwigkszenie to

\ryksiggowanie dotychczasowyclt umozei w kw ocie 29 139,4 O A.

lll.3, Funduszespecjalne

Fundusz Stan na dziefi
01.01.2017

Zmiany w ci4gu roku Stan na dziei
31.12.2017

zmnteJszenta zwjgkszenia
l. remontowo-
KOnSenvacyJ ny -33 940,06 354 277,83 t94 025,48 -194 182,41

2. Swiadczei
socjalnych

0,00 0,00 0,00 0,00

3. splaty krcdltu i
odsetek bankowych

0,00 0,00 0,00 0,00

4. inne fundusze
speclarne

0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: - J3 940,06 3s4 27?,83 194 025.48 -194 182,4r

r(,,t



T)tut- Roz. Bilansu Stan na dzief
01.01.2017

Zmiany w ci4gu
roku/+,-/

Stan na dziefi
31.12.2017

1. z tvtulu dostaw i 113 '125 40 -23 044.20 90 681,20
2.2
3. wobec budzetu s 040,80 + 11 128,66 16169,46

4 . rezeruy na zobowi4zania 0 0

Razem: 118 766,20 1t 915.54 106 8s0.66

II.

Wplaty czlonk6w na fundusz rcmontowy w ci4gu roku osi4gnqly poziom 194 025,48 zl Srodki
funduszu zostaly przeznaczole na wydatki na remonty (354 2'11,83 z+) ,

lL 4, Zobowiqzania krdtkoterminowe wszystkie o przewidzianyrn umowa olrresie splaty
do I roku

Odnotowano zuczny spadek zobowi4zai na dziei 31.12.2017 g6wDie z nilszych op+at za
energig cieplnq.

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczei migdzyokresowych oraz przychoddw
Przyszlych okres6w

Zwigkszenie czynnych rozliczeri migdzyokesowych to efekt wy2szej kwoty polisy na
ubezpieczenie maj4tku Spdldzielni.
W;'nik na dzialalnoici GZM \,t roku2077 zar <reJ sip kwot4 dodatn431 617,34 zl (tadt,yzka
przychod6w nad kosztami).

III. Struktura rzeczowa i terytorialna przychod6w ze sprzeda4/

Tl4ulem wplyw6w z prowadzonej dzialalnoici Sp6ldzielnia uzyskata
hrcipn,,i,^a -r..rl'^,1-
- eksploatacja

w 2017 roku

566 902,36

TreSd Stan na dzief
01.01.2017

Zniany w ciqgu Stan na dzieii
31.12.201'/

1 , Czynne rozliczefia
migdzyokresowe 4 399,1't + gto 17 5 329,s4

2. Bielne rozliczenia
miedzvoklesowe
3. Rozliczenie gospodarki zasobani
mieszkaniowymi 69 404,35 +31 617,34 101 021,69

4. Przychody przysztrych okres6w 0,00 0,00 0,00

Razemi 73 803,52 + 32 541,71 106 351,23



- energia cieplna
- woda i kanalizacja
- elergia eiektyczna
- fimdusz remontowy

Razem przychody ze sprzedaiy

589 559,06
1,69101,72
31 838,36

193 988,80

I s51 390.30

Calodi sprzedazy to sprzedaz kajowa , w tym 87,69 yo sprzeda|y (liczona struklur4
sprzedazy opodatkowanej do zwolnionej) dotyczy Gospodaxki Zasobarni Mieszkaniowlmi .
Rozliczenie,gl6wnych pozycji r62ni4cych podstawg opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto:

a) Przychody wg rachunku zysk6w i strat :

- pzychody netto ze splzeda?y poz, A I 551 390,30
- pozostale przychody operacljne poz. D 3 023,39
- pEychody finansowe poz. G 10 204,92

1 564 618.61

c) Koszty wg rachunku zysk6w i strat i

- koszty dzialalnosci operacyjnej poz.B 1492220,5j
- pozoslale ko\zly 2 517,40
- koszty finansowe poz. H 0,00

| 494 7 37,97

d) Zmniejszenia koszt6w

- Wn konto 469-0008-001
' Wn konto 460-0001-002

do cel6w podatku dochodowego

Koszly RN n.s.k.p.
VAT nie pod1. odlicz. n,s.k.p

66,35
87'7,70

944.05

Zmniejszenie dochodu do opodatkowania _ wynik na GZM _ 32 44i,l,g

Doch6d do opodatkowania 38 3g0

9fliczony 
podatek 38 380 x l97o = 7 292

/ -/-^ ^ llL 4\j-q I, ./\ 4l
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Doch6d na dzialalnosci imej niz GZM (najem oraz przychody z lokali u2ykowych) wyni6sl
38 379,5121.

Mrodki pienigine - struktura Srodkdw pieniginych

Srodki pienigine w sp6ldzielni w okresie sprawozalawczym ulegly zwigkszeniu o kwotg
77 805.66 zlotvch.

lII. Przeci9tne zatrudni€nie w sp6ldzielni

Stan zatudnienia w sp6ldzieini w stosunl't do roku poprzedniego ulegl zwigkszeniu o I osobg

TreSd Stan na dziei
01.0t.201'7

Zmiany w ciqgu
rcku 6rodk6w
pienigznych /+,

Stan na dzieil
31.t2.201'7

1. (rodkipienigzne
w tyr11:

rachunek biez4cy
lokaty termirowe
rachunek kaucjj

419 35s,9',7

98 409,45
320 0000,00

946,52

- t23 6t'7,58

- 59 004,76
- 65 000,00

295 738,39

39 404,69
255 000,00

387,18

2. inne irodki pienigzne
(w drodze, w kasie)

1361,89 - 1361,89 0,00

Raz€m (1+2): 420 717,86 124 979.41 29s 138,39

Wyszczeg6lnienie Plzecigtna
liczba zah. w
20t6

Z tego Przecigtna liczba
zatr. w XIl2017

kobiety m9zczyznr

Og6lem pracownicy 5,00 2,0 3,0 5,00

/ "/M\L\.-# 8



VI. Naleinosci kr6tkoterminowe

Naleznojci na zecz Sp6ldzielni ulegly zwipkszeniu o22172,07 zl, wq,m gl6wnie za
spraw4 wzrostu nieSci4galnych naleznoici lokalu uslugowego.

Biala Podlaska 28.03.2018 r

Sporzqdzil Zatwierdzil

szkaniowaSp6l&ieLnia

PREZES

Konrcd

RZ4DU

altowsRi

TreSd ftan na dzieri
01.01.2017

Zmiany w ci4gu
roku/+,-/

Stan na dzieri
31.12.201'7

NaleinoSci
z q4ulu dostaw, rob6t i uslug
z b4ulu podatk6w
z tytulu oplat eksploataryjnycb
inne

0,00
3 043,36

I50 438,83
- 12'78,6s

+ 23 450,72
-0

_0,00

1764,71
173 889,55

0,00

R azem : 153 482.19 22 112,01 r75 654,26
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