INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

I. BILANS
Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów

AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE , bilans poz. A

39 698 085,60 zł

1. Wartości niematerialne i prawne, bilans poz. A.I
wartość początkowa
- stan na 01.01.2014 r.
-zmniejszenia

0,00 zł
40 179,19 zł
3 691,34 zł

(likwidacja oprogramowania)

- stan na 31.12. 2014 r.

36 487,85 zł

umorzenie
- stan na 01.01.2014 r.
- zmniejszenia
- stan na 31.12.2014 r.

40 179,19 zł
3 691,34 zł
36 487,85 zł

wartość netto
- stan na 31.12.2014 r.

0,00 zł

2.Rzeczowe aktywa trwałe, bilans poz. A.II

32 163 333,01 zł

wartość początkowa
- stan na 01.01.2014 r.
w tym:

58 495 534,30 zł

- grunty (prawo wieczystego użytkowania)
- budynki
- urządzenia tech. i maszyny
- inne
- zwiększenia wartości początkowej
w tym :
- urządzenia tech. i maszyny
(zakup sprzętu komputerowego, narzędzi)
- inne środki trwałe
(wyposażenie biura , urządzenia czyszczące)
- zmniejszenia wartości początkowej
w tym:
- grunty
- budynki

1 258 176,37 zł
56 656 040,80 zł
338 428,80 zł
242 888,33 zł
44 485,77 zł
12 150,28 zł
34 335,49 zł

1 112 361,18 zł
25 514,64 zł
1 058 543,80 zł
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- urządzenia tech. i maszyny
. 27 995,74 zł
- inne
307,00 zł
Zmniejszenie wartości początkowej gruntów i budynków nastąpiło wskutek ustanowienia
odrębnej własności lokali, natomiast urządzeń technicznych i innych środków trwałych
wskutek ich likwidacji,.
- stan na 31.12.2014 r.
w tym :
- grunty (prawo wieczystego użytkowania)
- budynki
- urządzenia tech. i maszyny
- inne
umorzenie
- stan na 01.01.2014 r.
w tym:
- grunty (prawo wieczystego użytkowania)
- budynki
- urządzenia tech. i maszyny
- inne
- zmniejszenia
w tym:

57 429 658,89 zł
1 232 661,73 zł
55 597 497,00 zł
322 583,34 zł
276 916,82 zł
24 739 760,42 zł
755 043,80 zł
23 526 462,74 zł
325 077,45 zł
133 176,43 zł
433 626,70 zł

- grunty
- budynki
- urządzenia tech. i maszyny
- inne

16 276,15 zł
389 047,81 zł
27 995,74 zł
307,00 zł

Zmniejszenia wynikają z ustanowieniem odrębnej własności lokali
środków trwałych

oraz likwidacji

- zwiększenia (umorzenie za 2014 r.)
w tym :
- grunty (prawo wieczystego użytkowania)
- budynki
- urządzenia tech. i maszyny
- inne

960 192,16 zł

- stan na 31.12.2014 r.
w tym :
- grunty (prawo wieczystego użytkowania)
- budynki
- urządzenia tech. i maszyny
- inne

25 266 325,88 zł

wartość netto
- stan na 31.12.2014 r.
w tym :
- grunty (prawo wieczystego użytkowania)
- budynki
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62 600,09 zł
846 782,00 zł
13 349,55 zł
37 460,52 zł

801 367,74 zł
23 984 196,93 zł
310 431,26 zł
170 329,95 zł
32 163 333,01 zł
431 293,99 zł
31 613 300,07 zł

- urządzenia tech. i maszyny
12 152,08 zł
- inne
106 586,87 zł
Zmiany rzeczowych aktywów trwałych przedstawiono w tabeli, załącznik nr 1

3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
7 534 752,59 zł
na dzień 31.12.2014r.
(koszty remontów rozliczane w czasie, dotyczą termomodernizacji i wynoszą ogółem
7 900 236,01 zł ), w tym budynek:
- Garwolińska 7
- Garwolińska 9
- Grochowska 186
- Grochowska 200
- Grochowska 202
- Kobielska 11
- Kobielska 13
- Kobielska 15
- Kobielska 17
- Kobielska 19

700 725,37 zł
687 007,93 zł
694 112,62 zł
1 080 871,94 zł
857 154,31 zł
640 899,07 zł
709 681,62 zł
1 079 287,75 zł
818 043,34 zł
632 452,06 zł

z czego w sprawozdaniu finansowym wykazano jako:
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(poz. bilansowa A.V)
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(poz. bilansowa B.IV)
AKTYWA OBROTOWE, bilans poz. B

7 534 752,59 zł
365 483,42 zł

4 759 480 ,20 zł

Aktywa obrotowe stanowią należności krótkoterminowe, inwestycje
krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
4. Należności krótkoterminowe, bilans poz. BII
w tym :

833 036,58 zł

- należności z tytułu dostaw usług o okresie spłaty do 12 m-cy
647 514,16 zł
bilans poz. BII 2a
w tym:
* należności związane z użytkowaniem lokali znajdujących się zasobach spółdzielni oraz z
tytułu pozostałych pożytków w wysokości 632 890,64 zł ( kwota obejmuje należności
bieżące w wysokości 432 794,24 zł, należności zasądzone w wysokości 200 096,40 zł),
tabela, załącznik nr 3 ( struktura zadłużeń czynszowych)
* należności od kontrahentów 10 759,80 zł
* należności z tytułu wykupu schowków w kwocie 3 863,72 zł (wnoszone w ratach),
- podatkowe , bilans poz. BII 2b

18 985,86 zł

- inne , bilans BII 2c

10 590,12 zł

- dochodzone na drodze sądowej, BII 2d

155 946,44 zł
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5. Odpisy aktualizacyjne
stan na 01.01.2014 r.
- zmniejszenia
stan na 31.12.2014 r.

27 198,23 zł
18 365,63 zł
8 832,60 zł

6. Inwestycje krótkoterminowe, bilans poz. BIII
w tym :
- środki pieniężne w kasie
- środki pieniężne na rachunkach bankowych

2 917 474,04 zł

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, bilans poz. B.IV
w tym:

1 014 177,58 zł

- rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej
stan na 01.01.2014 r.
w tym:
nadwyżka kosztów na GZM za 2013r.- 704 139,67 zł
środki na wymianę liczników 102 973,92 zł
zmniejszenia:
* wynik finansowy za 2013 r.

10 723,09 zł
2 906 750,14 zł

601 165,75 zł

704 139,67 zł

zwiększenia :
dotyczą nadwyżki kosztów nad przychodami za 2014 r. ( GZM )
w tym:
- nadwyżka kosztów na GZM 607 217,13 zł
- koszty wymiany liczników 102 973,92 zł
stan na 31.12.2014 r.
(nadwyżka kosztów na GZM )

710 191,05 zł

607 217,13 zł

- pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą:
kosztów rozliczanych w czasie ( prenumeraty, ubezpieczenia, koszty remontów, )
stan na 01.01.2014 r .
zwiększenia
zmniejszenia
stan na 31.12.2014 r.

18 979,98 zł
341 998,19 zł
335 627,52 zł
25 350,65 zł

innych rozliczeń
( podatek VAT do odliczenia w 2015 r).

16 126,38 zł

kosztów remontów finansowane kredytem, rozliczanych w 2015r.

365 483,42 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami została wykazana w rachunku zysków i strat jako
zmiana stanu produktu w kwocie 716 561,72 zł, po uwzględnieniu salda (ma) konta 490
w wysokości 6 370,67 zł ( konto 641 - zwiększenie o kwotę 6 370,67, zł )
Zmiany wykazano w tabeli, załącznik nr 2

4

PASYWA
8. Kapitał (fundusz własny), bilans poz. A
fundusz podstawowy, bilans poz. A.I
w tym :

35 140 423,97 zł
39 426 604,23 zł

fundusz udziałowy
fundusz zasobów mieszkaniowych
fundusz wkładów mieszkaniowych
fundusz wkładów budowlanych
fundusz zasobowy
fundusz z aktualizacji wyceny, bilans poz. A.V
Zmiany w kapitałach ( funduszach) zawiera załącznik nr 4
zysk netto, bilans poz. A.VIII

265 054,75 zł
2 616 657,48 zł
464 221,08 zł
33 563 525,67 zł
2 517 145,25 zł
- 5 031 104,16 zł
744 923,90 zł

9. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, bilans poz. B
zobowiąznia długoterminowe, bilans poz. B.II
dotyczą kredytu termomodernizacyjnego o okresie spłaty
powyżej 12 m-cy
w tym budynek :
- Garwolińska 7
- Garwolińska 9
- Grochowska 186
- Grochowska 200
- Grochowska 202
- Kobielska 11
- Kobielska 13
- Kobielska 15
- Kobielska 17
- Kobielska 19
zobowiązania krótkoterminowe , bilans poz. B.III
w tym:
zobowiązania wobec pozostałych jednostek, bilans poz. B.III.2
w tym :
a/ kredyty
kwota dotyczy kredytu teromomodernizacyjnego o okresie
spłaty do 12 miesięcy, w tym budynek:
- Garwolińska 7
- Garwolińska 9
- Grochowska 186
- Grochowska 200
- Grochowska 202
- Kobielska 11
- Kobielska 13
- Kobielska 15
- Kobielska 17
- Kobielska 19
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9 322 349,83 zł
7 580 022,42 zł

669 372,08 zł
665 226,51 zł
663 319,72 zł
1 038 884,32 zł
822 658,57 zł
616 071,56 zł
682 475,10 zł
1 037 404,52 zł
786 301,60 zł
608 308,44 zł
1 742 327,41 zł
1 585 020,29 zł
365 483,42 zł
32 039,54 zł
32 387,71 zł
31 521,80 zł
49 726,27 zł
40 669,58 zł
29 991,61 zł
32 666,70 zł
49 655,38 zł
37 641,88 zł
29 182,95 zł

d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy
474 996,10 zł
W/w zobowiązania mają charakter krótkoterminowy i regulowane są na bieżąco.
do dnia 31 marca 2015 r. spłacono zobowiązania w kwocie 486 226,44 zł
g/ zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych
i/ inne zobowiązania krótkoterminowe
w tym:
- kaucje
- nadpłaty z tytułu mediów do rozliczenia z członkami
- nadpłaty z tytułu eksploatacji lokali użytkowych i mieszkalnych
- wpłaty z tytułu wykupu schowków ( raty)
- pozostałe
fundusze specjalne, bilans B.III.3

68 049,79 zł
676 490,98 zł
99 800.20 zł
375 985,09 zł
110 174,46 zł
52 206,74 zł
38 320,49 zł
157 307,12 zł

w tym :
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- stan na 01.01.2014 r.
- zwiększenia
- zmniejszenia
- stan na 31.12.2014 r.
Fundusz remontowy
- stan na 01.01.2014 r.
- zwiększenia
w tym:

2 187,78 zł
24 066,46 zł
23 600,00 zł
2 654,24 zł
1 735 786,82 zł
1 887 791,03 zł

* odpisy lokale mieszkalne
* odpisy miejsca postojowe, garaże
* pozostałe zwiększenia
( z rozliczenia wyniku finansowego za 2013 r.)
* z przekształceń

1 544 978,76 zł
12 595,44 zł
48 809,71 zł
281 407,12 zł

- zmniejszenia
w tym:

3 468 924,97 zł

- roboty instalacyjne c.w./z.w.
- roboty instalacyjne co
- roboty dekarskie
- roboty malarskie
- obsługa kredytu 2013 r.( odsetki wykazane w RZiS za 2013r.)
- obsługa kredytu 2014 r.
- spłata kredytu termo (raty kapitałowe 2014 r.)
- pozostałe remonty
- roboty instalacyjne gaz
- konserwacje wykonane własnymi siłami
- rozliczenie kosztów przekształcenia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
spółdzielcze własnościowe prawo ( uchwała Zebrania
Przedstawicieli 15/2007 z dnia 29.11.2007 r.)
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1 326 632,62 zł
19 031,10 zł
127 033,27 zł
33 913,38 zł
518 603,14 zł
433 480,28 zł
329 736,56 zł
410 464,86 zł
36 285,00 zł
187 386,84 zł
46 357,92 zł

- stan na 31.12.2014 r.

154 652,88 zł

Załącznik nr 5
II. Przychody, koszty, wynik Jednostki
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Działalność operacyjna
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
w tym:

10 398 472,13 zł

- przychody netto ze sprzedaży produktów
- koszt wytworzenia usług na własne potrzeby
- saldo Ma konta 490 ( 641 )

10 204 714,62 zł
187 386,84 zł
6 370,67 zł

PRZYCHODY ZWOLNIONE
- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
- przychody netto ze sprzedaży produktów
- koszt wytworzenia usług na własne potrzeby
- saldo Ma konta 490 ( 641 )

8 460 745,74 zł
8 266 988,23 zł
187 386,84 zł
6 370,67 zł

PRZYCHODY OPODATKOWANE
- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
- przychody netto ze sprzedaży produktów

1 937 726,39 zł
1 937 726,39 zł

2. Koszty
w tym :

10 281 783,75 zł

- koszty wg rodzaju:
•
•
•
•
•
•
•

amortyzacja
materiały i energia
usługi obce
podatki
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
pozostałe koszty ( odpis na f. remontowy, pozostałe)

44 537,07 zł
3 413 080,98 zł
2 051 647,14 zł
1 029 724,42 zł
1 739 004,21 zł
306 625,25 zł
1 697 164,68 zł

KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ

9 170 936,79 zł

KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ

1 110 846,96 zł

3. Wynik na działalności operacyjnej ( 1-2 )
116 688,38 zł
Wynik stanowi:
- nadwyżka kosztów nad przychodami na działalności związanej z eksploatacją
zasobów spółdzielni w kwocie – 710 191,05 zł, wynik ten został zaksięgowany na
międzyokresowe rozliczenia działalności statutowej Spółdzielni ( art. 6 ust.1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych).
- zysk na działalności opodatkowanej w kwocie 826 879,43 zł
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( najem lokali użytkowych, schowków, miejsc postojowych pow. reklamowej,
pow. dachów, obsługa wspólnot )
4. zmiana stanu produktu

716 561,72 zł

obejmuje:
- zwiększenie międzyokresowych rozliczeń działalności statutowej o
nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności eksploatacyjnej
710 191,05 zł
- zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych pozostałych kosztów
6 370,67 zł
zmiana stanu produktu dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM),

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
5. pozostałe przychody operacyjne
w tym:
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA

45 246,93 zł
23 361,88 zł
21 885,05 zł

6. pozostałe koszty operacyjne
w tym:

40 533,94 zł

DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA

31 781,97 zł
8 751,97 zł

7. wynik
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA

4 712,99 zł
- 8 420,09 zł
13 133,08 zł

Przychody i koszty finansowe
8. przychody finansowe
w tym:
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA

86 988,51 zł
51 021,14 zł
35 967,37 zł

9. koszty finansowe
w tym:
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA

209,03 zł
200,44 zł
8,59 zł

10. wynik
w tym :
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA

86 779,48 zł

Wynik na pozostałej działalności ( 7 + 10 )
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA

91 492,47 zł
42 400,61 zł
49 091,86 zł

50 820,70 zł
35 958,78 zł
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WYNIK (BRUTTO) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w tym :
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
w tym:
- wynik na GZM ( zmiana stanu produktu )
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej związanej z GZM
- wynik na działalności finansowej związanej z GZM
DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA
w tym:
- wynik na działalności operacyjnej
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej
- wynik na działalności finansowej
WYNIK BRUTTO WYKAZANY W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT ( 875 971,29 + 42 400,61)

208 190,85 zł
- 667 780,44 zł
- 710 191,05 zł
- 8 420,09 zł
50 820,70 zł
875 971,29 zł
826 879,43 zł
13 133,08 zł
35 958,78 zł
918 371,90 zł

Wynik podatkowy i podatek dochodowy
11.Przychody księgowe
w tym:
- przychody netto i zrównane z nimi
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe

10 530 707,57 zł
10 398 472,13 zł
45 246,93 zł
86 988,51 zł

PRZYCHODY ZWOLNIONE
PRZYCHODY OPODATKOWANE

8 535 128,76 zł
1 995 578 81 zł

12. przychody zaliczane do przychodów podatkowych

261 815,42 zł

PRZYCHODY ZWOLNIONE
236 668,29 zł
w tym:
* ujęte w księgach z lat ubiegłych, a zapłacone w 2014 r. (zasądzone odsetki i koszty ) –
8 031,17 zł ).Powyższa kwota została wyłączona z przychodów podatkowych w latach
ubiegłych,
* ustanowienie odrębnej własności lokali 228 637,12 zł,
PRZYCHODY OPODATKOWANE
25 147,13 zł
13.Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych
w tym :
- zmiana stanu produktu
- obroty wewnętrzne
- zasądzony zwrot kosztów sądowych
- zarachowane, niezapłacone odsetki
- pozostałe

- 947 698,70 zł
- 716 561,72 zł
- 187 386,84 zł
- 12 899,82 zł
- 12 484,69 zł
- 18 365,63 zł

PRZYCHODY ZWOLNIONE
- zmiana stanu produktu
- obroty wewnętrzne

- 929 333,07zł
- 716 561,72 zł
- 187 386,84 zł
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- zasądzony zwrot kosztów sądowych
- zarachowane, niezapłacone odsetki
PRZYCHODY OPODATKOWANE

- 12 899,82 zł
- 12 484,69 zł
- 18 365,63 zł

14.Przychód podatkowy

10 555 015,34 zł

PRZYCHODY ZWOLNIONE
PRZYCHODY OPODATKOWANE

8 552 655,03 zł
2 002 360,31 zł

15.Koszty księgowe
w tym :

10 322 526,72 zł

- koszty działalności operacyjnej
- pozostałe koszty operacyjne
- koszty finansowe

10 281 783,75 zł
40 533,94 zł
209,03 zł

KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ
KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ

9 202 919,20 zł
1 119 607,52 zł

16.Korekta o pozycje dla celów podatkowych

- 193 757,51 zł

w tym :

- koszty obrotów wewnętrznych
- zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo ma 490)
konto 641

-187 386,84 zł
- 6 370,67 zł

DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
- koszty obrotów wewnętrznych
- zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo ma 490)
konto 641

- 193 757,51 zł
-187 386,84 zł
- 6 370,67 zł

17. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Koszty te dotyczą zobowiązań publiczno-prawnych,
kosztów ogólnych, odpisów aktualizujących.
DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA

- 30 131,74 zł

0,00 zł
- 30 131,74 zł

18. Koszty podatkowe (15-16-17)

10 098 637,47 zł

DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA

9 009 161,69 zł
1 089 475,78 zł

19. Wynik podatkowy (14-18)

456 377,87 zł

DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA
DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA

- 456 506,66 zł
912 884,53 zł

20. Odliczenia od dochodu

0,00 zł

21. Dochód podatkowy ( po odliczeniach )
10

912 884,53 zł

22. Podstawa opodatkowania

912 885,00 zł

23.Podatek dochodowy za 2014 r. ( 912 885,00 * 19% )

173 448,00 zł

24.Wynik netto wykazany w rachunku zysków i strat za 2014 r.
( wynik brutto na działalności gospodarczej pomniejszony o

744 923,90 zł

podatek dochodowy 918 371,90 – 173 448,00 )
Załącznik nr 6
25. Propozycja Zarządu Spółdzielni dotycząca sposobu wykorzystania nadwyżki
przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej spółdzielni.
Zysk netto za 2014 r. w kwocie 744 923,90 zł dotyczy działalności gospodarczej
( najem lokali użytkowych, schowków, miejsc postojowych pow. reklamowej, pow.
dachów, obsługa wspólnot ) oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej .
Kwota zysku netto przypadająca na poszczególne nieruchomości
zasobach WSM Grochów wynosi:
- nieruchomość jednobudynkowa
( budynek Kobielska 1 )
- nieruchomość trzybudynkowa
( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186)
- nieruchomość siedmiobudynkowa
( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 )

znajdujące się w
34 178,23 zł
175 195,27 zł
535 550,40 zł

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) stanowi nadwyżka kosztów nad
przychodami (z zaliczek wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych) w kwocie
- 710 191,05 zł ( w tym niedobór do pokrycia – 607 217,13 zł , koszty wymiany liczników w
kwocie - 102 973,92 zł do pokrycia środkami skumulowanymi w latach ubiegłych).
Nadwyżka kosztów GZM na poszczególnych nieruchomościach wynosi:
- 26 043,41 zł
- nieruchomość jednobudynkowa
( budynek Kobielska 1 )
- nieruchomość trzybudynkowa
- 137 301,42zł
( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186)
- 443 872,30 zł
- nieruchomość siedmiobudynkowa
( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 )
Kwota pożytków wykorzystana na pokrycie niedoboru na działalności związanej z
gospodarką zasobami mieszkaniowymi wynosi 607 217,13,zł zł, z czego:
- nieruchomość jednobudynkowa
26 043,41 zł
( budynek Kobielska 1 )
- nieruchomość trzybudynkowa
137 301,42 zł
( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186)
- nieruchomość siedmiobudynkowa
443 872,30 zł
( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 )
Przychody z pożytków całkowicie pokrywają niedobór na GZM.
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Wynik finansowy do podziału stanowi kwota 137 706,77 zł, z czego na:
- nieruchomość jednobudynkowa
8 134,82 zł
( budynek Kobielska 1 )
- nieruchomość trzybudynkowa
37 893,85 zł
( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186)
- nieruchomość siedmiobudynkowa
91 678,10 zł
( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 )
Zarząd proponuje przeznaczyć w/w środki na fundusze remontowe w/w nieruchomości.
Wykorzystanie środków uzyskanych z działalności gospodarczej ( pożytki ) w rozbiciu
na nieruchomości zawiera załącznik nr 7.
III. Stan zatrudnienia na dzień 31.12. 2014 r.
Pracownicy na stanowiskach
Robotniczych
Nierobotniczych
Razem

Liczba osób
11
11
22

Liczba etatów
11
11
22

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnienie wynosiło 22 osoby, z czego 11 osób na stanowiskach
pracowników umysłowych, 11 na stanowiskach pracowników fizycznych. W przeliczeniu na
etaty zatrudnienie wynosiło 22 etaty, z czego 11 stanowiły etaty dla pracowników
umysłowych, zaś 11 dla pracowników fizycznych. W porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego stan zatrudnienia nie uległ zmianie.
IV.
1.W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące
zdarzenia z lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby
uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
3. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy jest zachowana.
V.
W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do
możliwości kontynuowania działalności przez Spółdzielnię.
VI.
Zarządowi WSM Grochów nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej,
których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz na wynik finansowy Spółdzielni.
VII.
Wynagrodzenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Wynosi 6 800,00 zł powiększone o podatek Vat.
Zarząd WSM Grochów
31.03.2015 r.
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