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Wprowadzenie do sprawozdania tinansorvego za 2017 r.

l. Dane rejestro*,e podmiotu.

1) Naz\!a spółdZielni: spółdzielnia Mieszknnio\ł'a im. J. l. Kr$Ze}vskiego w sopoci€

2) siedziba Spółdzięlni: 81-8l5 Sopot ul. Kraszewskiego 31

3) Podstalvo*y przedniot dŻiałalności: rł'g klasylikacji PKD 2007- 68.20.2 rłynajnl"uanie i

zarządzanie nieruchonrościami rłłasnyni lub dzierżawion'vmi.

4) sp(5ldzielnia Żarejesllo\łana dnia 13.1l.1990 r' przez Sąd Re.jonorł1 rł'Gdańsku' XII Wyd7ia]

Cospodarcł' Kraiowego Re]estru Sądorvego z siedŻibą w Gdańsku prry u1. Piekarniczej l0,

\\,pisani do Rejestru Przedsiębiorcó\\ pod nr KRs 0000111327'

5) Stat-lstyczn) numer identvfikacji w systcmie REGON 002{t81565.

6) Nunrer 
'den1]fikacji 

podalkowej NIP 585-000-51-46.

2. Czas tr*,ania Spók1zielni jest nieograniczony'

j' spralvozdanie flnansowc Spożądzono 7a okres od 0l'0I.20l7 l' do 3 ] ' 12'2017 r'

4' spn\łozdanie f]nallso$'ę zawiela dane.]ednostkorr'e Spółdzielni'

W bieżąc],n roku obro1ow)'nr \! skład spółdzięlni nic \\,ęs7]} żadne $,e\Ąnętrzne jednostki

organiŻac)anc Zobowiązale do sanrodzielnego sporządzania spralvozdania finansowego. dlatego

też Spółdzielnia nie by]a zoborviązana do sporządzenia łącŻnego spru$'ozdania flnansowego.

5' Sprarłozdanie finaIlso\!e zostab sporządŻone pŹ'v Założeniu Żasad'v kontu uo\\,ania działalności'

Na dzień spoźądze ia sprawoŻdania linansorvego nie są znane okoliczności izdarzenia. klóre

ś\łiadcz'v]yby o istnieniu po{,ażnych za::lożeli dla kontynuowania pazcz Spółdzielnię dzialalności

w niezmienionym Zaklesie w okresic najbliższ-Ych l2 miesięcy'

6' W okresie. za który sporządŻono spraivozdanie linansolve nię nastapi}o po1ącŻclie z nna

spółdzielnią'

Ą b!n"""'W

5pold/'ęlnia \lie..,ldll o*d lll' J Kr:l.,, <n.kiegu s sopo.i<



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za20I7 r.

Nie \\,ystępuje corocŻn)' obowi4Żek poddania badanju sprarł'ozdania tirransorvego przez bieglego

re\\,identa zgodnie Ż ań' ó4 ust. 1 Ustaw}'o rachunkowości. ł-- m samym Spó]dzięlnią nię.ięst

zobowiąŻania do sporządZania r'achunku przep|rłów pieniężnych i zęstawienil zrllirn u

lu duszach wlasnych.

W sprawozdaniU flnanso\ryn spółdzielnia w!'kazrrje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią

eko omiczną. Wynik finanso*f Spółdziehri Ża dany rok obrotow-Y obęjmuje \łSzystkie osiągnięle

i prz-rpadaj4ce na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami kosŻry' Zgodnic z

Żasadanri mę oriahl. współffierności prz)-ohodów i kosztów oraz ostrożnej \\'ycen]''

spółdzielnia korŻ"'-stając Że statusu małego podtniotu $'sprawozdaniu nie plŻedstawiła analizy

efekĘ$, ości.

7' Rokie r obroto\qm w Spóldzielnijest rok ka1endarzoll)''

h \pold,'iell'dniśj<'lp.dnriUlel_'n$e'fuiac)m

o \to.osaFe Iner.d\ rrlce r rklros p:r.rr.r.

Akt"v\a i pasF,a \łykazane w sprarłozdaniu finansorł.vm lvycenione są zgodnie Ż UstaBą o

rachunkowości, z zastoso\,anięm reguł *ryceny lub kosŻu u'ytworzenia Ż u\Ązględnieniem

odpisów aklualizujących' przy zacho*,aniu zasad ciągłości i tak:

l) Środki trwałe wycena według cen nabycia lub kosztu wyt\orzelria.

Wańość początkową ślodkó\ł tr\,a]-Ych zmniejsza się o odpisy amoń}'Żac}jno-umorzeniiltle

oraz o ev'entualne odpisy z t'1,tufu utrat} \Ą'arbści-

Środki trwałe u,waności do ]'500'00 Zł wplowadŻa się do ewidencii środkó\ł tNalyclr i

dokonuje się jednorazo\'ego odpisu amortyzacyinęgo w momencie przekazania ich do

u4'tkowa ia.

PoŻosta]e środki tnvałc amoryzowane są metodą liniową na podstawie sta\\,ek $'},nikajacych

Ż ich przę{,idY\Ą'anęgo okresu ekonomicznęj prłdatności.

Przedlniot} Cl]ugotr\łalęgo ułtko*,ania o cenie do ]'000,00 zł z^liczane są do nateriałów i

podlegdją e$ d<nii po,,ab la_.osei

Do środkó\r tnvalycb Zaliczono rvańośó prawa wiecz)'stego użytkowania gruntów z

rórł'noczesnym z*'iększeniem funduszu zasobów niesZkaniow}'ch'

J tta
'Ąl
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za20l7 r.

Pra\\'o wieczystego uż}tkowania podlega Llmorzeniu w cięŻar filnduszu Zasobó*,

mieszkanio*ych.

2) Wańości nicnateńalnc i pra$'ne lłycena ived1ug cen nabycia, pomniejszo a o odpisy

amońyŻac}jno-umorzelliorve oraz odpisy z ąłuhl tnłalej utraB wa.tości'

]) Środki tlwate w budowic l;rcenia się lv wysokości ogółLl kosztów pozostaj4cych *'

bczpośrędnin zlt'iązku z ich nabycien lub \Tt\,orŻeniem. pomniejszonyoh o odpisy Ż lytułt]

tlwałej utrary ich \1ańości.

4) Zapasy mateliałó\ł rl.edług cen nabycia.

w 20]7 r' nie w}'stąpiła ko icczność dokonania odpisów aktualiZUjących \'artość zapasów

5) Produkcja \Ą toku- nie u-stępuje'

6) Należności \ł-cenia się w k\łotach lymagających zapłat]'. z zacho\lanien Żasady osrroŻlei

l;rtn;. sedl g zr.ad lpi.art.h pon'żej'

Nalcżności na dzień powstania \ł'vccnia się w \rartości nominalnej'

Spóldzielnia dokonLrj.3 odpisy aktrralizrrjące Zaró\łno na należnośoi z tyfułu opłat

eksploatac1'jnyoh za lokale nrieszkaInejak i na należności cŻ}nsŻowe Za lokale u4tkowc'

odpisy aktualiZujące na należności z\\'iąZane Ż loka]ami mieszkalnymi Spri1dzielnia tlvorz)'w

s}'tuacji. sd} nie ma możli*,ości pro\Ą'adŻenia egzekucji Z danej nienlchomości lokalo\\,cj lub

posiada iDfonlacje, że pro\ładŻona egzckucja będzic nieskutcczna' Natomiast odpisy

aktualizuiącc a należności \ł oplataclr Za lvynaimowane lokale uż}rtkolve Spti1dzielnia

tlt'orzy' jeśli kontrahent zalega \ł op]atach po\Ą]'że.j l0-ciu miesięc}. po Upżedniei analiŻie

praldopodobieństlł'a jch ściągalności oraz po ul'zględnieniu prz'"-czyn zwklki \r opłatach,

czastl Zalegania Z op]atą oraz \!]'ników ind},widualn}ch monilów i sytuacji finanso\lej

kontrahenta.

odpi.a. ' obc' rljc 'ię rjvl,iez '"IcŻ.o-ci -porlę

7) lnwesryc.je królkotern1ilrowe'

Akrywa pic igŻrc obejmujące środki pięniężne u' *,alucie polskiej w]'cenia się w wa(ości

norninalnej' Środki pienięŹne w walucie obcej Die w]'stępują'

4 [łz.'""fi'

Spriłdzielnia Mlieszkanio\ł.a im' J. l' Kmszewskiego $ Sopocic



Wprowadzenie do sprawozdania tinansowego 2a2017 r.

8) Kńtkolerninorve roz]iczenia niędŻ\okresorr'e kosztólł'.

Po$}Źsza pozycja doo'cąv kosztów ponie"ioil}qh \\ o|resle sprauozda\\cZ'\m. ktore doBczą

||ał<pnel^ń\le'. .plauoz.l''n.zeg. .:1l' m : l':

/dpld(ona / g. l prerr,rerata z".za.opi.r'r.
_ Zaplaconc ubezpieczenia nlaj4tko\\'e za prŻ"-sŻłe okresy.

- nad\ł-l-żka kosŻlów nacl przychodalli z gospodalki Żasobami Inieszkanio*ynri (GZM) za

dany rok obrotorn".

odpis} czynn}'ch rozliczeń międzyokreso\ł}ch kosztów w kosav danego okrcsu

spla\\'ozda\\,czego dokonyrvane są stosow je do up1yllu czasu lub \\iclkości śu'itldozęli

podlegając1,clr rozliczeniu rł'czasie' czas i sposób rozliczeli jęst każdotazolvo uzasadniony

charakterem rozliczan)'ch kosztó\ł z Żacho\łaniem zasadv ostrożności'

Nad\łyżka kosŻlów nad prł'chodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (CZJVI)

pr7ęnoszona jest W ciężar kosŻó*, na początku kolejnego roku obloto\łego, Zgodnie z

plzepisami Ustav]" o spółdzielniach mieszkaniorłych'

W pozycji tej prezentowane jest również ujemne saldo lunduszu remontowcgo na

nieruchomościach, \\,w}sokośoi planowanych odpisów na ten lundusz \\'roku nastcpl]!tll.

jeśIi takie zdarzenie ivystąpi na dzicli bilansow}'

\\ .ma$ rar ) _ rolu rrkJ .yldcja _ia1.. nriej.c.

9) Dfugotęmlino!ve rozliczenianriedzyokrcsowe kosztó\l.

W omat'ianvm roku taka sytuacja miała rniejsce

w tej poz]'oji \rykaŻy",ane jest Lljemne saldo lunduszu remonto\'eqo na nieruchonlościach \ł

części nie pokrytej planowan)rnli odpisami na tcn fundusz w loku nastepnyl' jeśli takie

Żdarzenie \łystqpi na dzień bilanso\łJ-'

]0) Akty\a finansorł'e i zobowiązania finansowe zaliczane do instrL]nrentów finansowr'c]r

wycęnia się Zgodnie Ż ań. 28 Usta\\n'o rachunko\\ości

] 1) Fundusze u'lasne Spółdzielni ujnuje się w księgach rachunkorrych rł' rvatości nomina1nej

wcdłLlg ich lodzajów iuasad określdlych przepisami prawa i statuten Spółdzielni.

.Jil.spóldziclnia Mieszkanio\\'a im' J' l' Krasze\\skiego rv Sopocie

4 il''



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.

l2) Fundusze spec]ahe \ł}cc ia się \\,wańości nominalnei'

l3) ZobowiąŻania W}cenia się nie rzadŻiej niŻ na dzieir bilanso\ły w k\łocic \,rymagaiącęj zaplat} '

]4) Rezer$,y B\oŹone na prz.;'_'szłe zobolłiązania \! uŻasadnionej i wiarygodnie os7aco\anei

wańości.

W omallianyn roku rezerwy nie wystąpil'v.

]5) I{ozliczenia nrjędąvokrcso\!e prz}-chodó\ł \\' ec]ług \ł ańośoi n oD1inalnej '

Rozliczenia niędzłokrcsolvc przychodórł dokonyrvane s4 z zachorvaniem Żasady ostl'oŻ1ości

iobejnują:

nadlYżkę prz]rchodów nad kos7tami z gospodarki zasobami mieszkaniowynri (cZM) do

rozl'czenia w roku następDym'

zasądzonc \ł loku obroto\rym kosŹ} sądowę. które nie Został)' Żapłacone.

_ równo\'artość otrzymanych op]at cłnszotv}ch dotycząc}'ch naslępn)'ch okrcsóv

sprawozdau_czych.

l6) Zasady usta]ania \łf'niku furansorvego spółdzielni'

W},niki z całoksŻla]tu działalności Spó1dzielni obejmują;

- przlohody i koszq, operacljne,

p.,/..lale Pl,,\.hńd\ i (U.,/l} oPś J!}jne.

_ prŻY_chody i kosz1] finansowe'

Spó1dzielnia pro$'adzi dzialahość bez_r,r1nikorva rv zakresię eksploatacji i utrł'mania

nieluchomości bud1nkolvych gospodarki zasobami nieszkanioirymi (CZM)' Pozosteła

dzialalność iest opodatkowana podatkicnr doclrodow)_n od osób pmw yclr'

W racjrLlnku zyskólv i stlat Dadwyżka lub niedobór z eksploatacji i utrr'""mania nieruchonrości

.iest plezento\łana Ża lok obroto\ł}' a jej rozlicŻenie Ża rok ubiegły dokonyrvane 'je.t u

rachunku ciągnion1,m odpowiednio na rozliczcniach niędąvokrcso[lclr prz}chodóW i

rozliczeniach m iędz'""ok ręso\łych kosŹów.

Podział \!}niku bilansowego prŻedstawia się następlljąco:

- lóżnice między kosŻami eksploa1acji i u|l'zymania danej nieruchomości bud'vnkowcj, a

p.z}'choda]ni Ż opłalZwiąZanych Z eksploatacją i Lrtrzymaniem tcj nietuchomości plzellosi

się na konto rozliczeli międzyokcso\rych i zwicksza ona odpowiednio przychody lub

p;'"w
spółdzielnia Mieszkanio$a in' J' l' KlasŻe\ł,skicgo \\'Sopocie
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Wprowadzenie do sprawozdania finansou'ego za 2017 t'

kos1ł_ tęj gospodarki w roku

mieszkaniorvYch.

pozos|ałe prŻychody i koszty z\łiąŻane z eksploatacją i ulrzynaniem nieluchoności

stano\ł'iących nienie spółdzielni olaz po7o5tale pr4 chody i kosZq operJc)Jnc' przychody

i koszty finansorve pomniejsuone o należny podatek doclrodowy od osób pralvn}ch'

stanolvią ąsk lub stratę netto w'vkaz]-waną w bilansie'

w sprawozdaniu finansorł]'rrr Spółdzielnia prezentuje jedynie bieżący podatek dochodorłry'

Podrniot kor4'sta z możliwości prze\łidzianycb \ł art- ]7 ust' ]0 Usta!ry o Ia( hunko\\osci i

nie l\\'or.y aktywó\Ą' i rezęrw z t}'tuhr odroczonego podalku dochodowego'

Zysk bilansorvy netro' cz). 1i nad\ł}żka bilansowa podlega podziałorvi na podstawie Uchwały

walnego Z!!romadzenia Członków Spółdzie]ni'

sposób pokrycia straty bilansovej określa s 31 pkt 5a Suhllu Spóldziclni'

Ustalony w po\\YżSry sposób wynik bilansowy netto preŻcn1oNany jest w poló* awczym

rachunku zysków i strat' zgodnie z ustaleniami Zakładowego planu kont Spółdzielni

stanowiącego częśc prryjęrych zasad rachunkowości'

10. Spra\o/oan;c'rnan'o$c "b.jnuje na'reprj rce uz^1:

I) wprcwaclzenie do sprarvozdania finansowego'

2) bilans,

3) rachunek zysków i strat w wariancje porównawczyn'

4) dodatko\\e informacje i objaśnienia'

5) .frauo/cld"re,7dlial"lro'.i 5polo"ielnr'

lla.Iępn)m. /god'rie // drl' 6l łau) lt snol0/lęl]laLlI

' r ' 
^,;'Li^i?.' ", ".

,-.,, ,fr^O

7-c,\ ll itF i'9r;r"
:n' J.ł iŃ--':z'qsi'i'c'
-. NLź''-l:'': 

q(
-y]dł.['rolllłsr.]

s :,'l

!,.1,: :.( ,,. i- l(
ri':i'iiir'.:ii'

j:'rl,a

Sotot. dnia 30 012018 r

i l1. tLŻĄ!]
','i ]l] i.l ii]9rj] 3:1i(łi".']
. ]i! ]as],rł"}'i|:!.

ffi" N4b-k-."-a im. l. I Kraszcwskiego w sopocie
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Bllans 2017

NAŻWA JEDNoSTK spółdzielnia lMieszkaniowa im' J' l. KEszewskiego w sopocie

ADRES 81-815 sopotul' KlasŻewskiego 31

REGON 002881565

N P: 585-00-0s-446

BILANS sporrądzony na dzień 31'12'2017l'

Kwota W zł Kwota \ł zł

2016 2411

1 J

A' AKTYWA TRWAŁE 14 252 206,1n 13 661 300,39

l. Wańosciniemate aln€iplawne 0,00 0,00

] KosŻly Żakończonyclr prac rozwo owyclr 000 000

2' WaliośćIrmy 000 0.00

3' nneWadośc n ematera ne prawne 0,00 0,00

4' Za!czkinaWańośc n emateralne prawne 0,00 0.00

ll' Rzeczowe aktywa lfuałe 14 199 680,22 13 651 092,59

1Środkitrwałe 14180 233 92 13 631 646.29

.)qrun y 1 649 802 39 I 629 055,47

w tyn uawa wjeczysteqa r']żl1<awania gruntów I 387 742 92 1 287 473.84

b)budynk okale prawa do lokal iobekty nżyner ądowe]lwodne] 12 481 249 95 11949415,96

c) UrŻldŻen 3 iechnicŻne .naszyny 68 927 38 531/4,86

q.,qł|i!!4!' 000 000

254 2A 000

2 środk llwałe W budowe 19 446 30 19 446 30

3 Za icŻk naślodk lMaleWbudowe 000 000

lll' Nal€żnościdłLjgot€rminowe s2 525,88 10 20i,80
'l 0d ednoslek powqz.nych 000 000

2 0d pozosiałych jednostek' W których ]ednostka pos ada zaangaŻowan e W kap 1. 0.00 000

3 0d pozoslalych jednoslek 52 525 88 10 207 80

lv. lnwestycjedłuqoteminow€ 0,00 0,00

000 000

2 Wańośc n emaiera ne iprawne 000 000

3 Długotenrnowe aklywaf nansowe 000 0,00

a)W ]ednoslkach pow ązanych 000 0,00

' udzielone pozyczki

inne dh]ąoterninawe aktva finansowe

b)W pozoslałych ]ednoslkach, W klórych ]ednostka pos ada zaangaŹowanieW 0 rl0 000
- !d''ł' lub 

"L '"
lnne papiery walościawe

- udziekne poŻycz}(r

lnne dlugoleminawe aktywa finansawe

c) W poŻogtalyclr ednostkach

'
000 ó0o

:!94!!t9e
a[! e p a p ie ry w anos ci aw e

ul1zielane pażyczki

ł"v.b
Strona 1



i nn e dł D a al em ] n a we akt|w a fn an s aw e

B. AKTYWAOBROTOWE 2 122 235,91

95 511,09 161 437,03

5 Za cŻk nadoglawy Usłuli

ll' Należnościkńtkoterminowe

63 072,00 117 A14 33

] Naeżnośc od jednoglek powąŻany.i]

aJŻtytulu dosiaw usłuo ookes]espłaty

da12niesjęcy
. powyżej 12 nies

b) fne

,]'bbż1oścrcd eó.o'lalyd, redrosle( W klÓrych ]ednostka pos ada Zaan

a) Żlyiułu doslaw usłUq ookr€sesdaty:

282 463,31 430 941,61

3 Naleznok od pozoła]ylh ]ednostek

a) Żlylułu dostawl us|uo pozoŚalyclr ookrese splaly

pr|wż-Ój 12 niesięc|, W tyn:

z ittutu adal za lakale nieszkatne

z t'lułu apkl za laka]e !4Ąkowe

b)Ż1y1' podatkÓW dolac]l, ceł,,.]beŻp ecŻeń społecŻnych zdrowolny h orŻZ nn}c 1161)7 2 20968

d)dochodzone na d.odŻe sądowe]

31 546,10

000

16 575,03

16 575 03

lll' lnwęstycjeklótkotelminowe

' powyzej 12 njesięcy

b)inne

219 E36 21

219 936,21 lla16a,q.
na 575 63

- inne papiery wanaśclawe

" inne }|rótkateffnjnawe akt'qa llnansawe

b) W poŻosla|yclr ednostkach

31546,10 16 575 03

2t a,8t

Bilans 2017

V' DługoteminoweloŻlicŻenianiędŻyokesowp

] Al ltr. Z tytu]u odroczoneqo pod.tlu dochodońeqo

2 lnne roz czena mędzyok€sowe

1 K.ótkoieminowe aktyw: inansowe

a}W €dnośkaclr powiąŻanych

31546.r0

- ine krótkateminawe aklwa nnansawe

c) środki p]en ężne inneaklywa pjenężne

- środkipienjeżne na rachunkach bankowych

śodki pieniejne w kasie 444123 611

4 l'l'"

1A 429 36

191

il^
I
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2' nne inweslyc]e l'lóllo1erm no\łe 0,00 0,00

lv' Xlótkotenninowe rozlicŻenia międzyokresowe 1 712 715,41 2 780 140,83

1' NiedobÓr z eksploatacj iutlŻymah a nieruchomośc (GZM) 9s2 994 30 1 309 957,17

755926,34 1466 044,41

]' Pozosla]e roziczenia m ędzyolresowe 3794,77 4139,25

c' NALEżNE WPłATY NAFUNDusz PoDsTAWoWY 0,00 0,00

D. U DzlAŁY (AKCJE)WŁASNE 0,00 0,00

AKT/WA RAZEM: 16 374.4lą,0*x,''l''7' 050 39a'8s

Z-ca PREZESA
CZLONLK ZĄRZADU a M' im. J.tr NfajŻcltski9s(Jetowxar''fcoił; 

r,[l'*ł'r:Ę"
tzahelLt ol1Ąelvska l

1\,

Bilans 2017

PITEZES 'S Ltl Lnl J I Kd9ąew"k \
l1Ą";,'r' S11
ł'IĄlEd 

Żn!a 5a1'|!l

ZARZĄI}
Spółdzieial MiesŻkanicwł]

l11l I I KJalzewskiet{rr
{ sopo.ię

stlÓna 3



Bi ans 2017

l 2 3

A' FUNDUSZWŁASNY 14 848 912,94 14 504 292,84

FUndUsŻ podn.woWy 12 428 006 90 114169r7,46

1Fund]rgŻU,]Ż3łowy 275 49291 265 930 73

2 Fundu7 sl.dow me9Żlanołyclr 75 066 24 1a426Ą 15

3 FUndU!Ż sllar]ow bUr]o!ł ŻnJLh 12 Ai 447 T5 ]04ó722,58

I 2213 030 05 2 739 166 52

L] FUndusŻ Ż 3klua iŻac wyceny 000 000

IV Pozoslale f undusŻ€ reŻeMoWe 0.00 000

Zysk (slraia zeŻn3kenr firinus' )neltoŻ at ub eg'clr 000 000

V Zysk (Straia ' Ze zn.k em mjnus ]neltoŻa rokoblotowy

V odpsy zzysku nelloWciągu loku o b rolowego (W]elkość u]emna]

207 875,99

0.00

348 208 86

000

B' zoBoWlĄZANlAl REZERWYNAzoBoWl4aANlA 1 525 529,07 2 546 102,05

L Rererwy na zobowiązania 0,00 0,00

Rezetu.z y uluodroczonegopoddlludo(hodo$reqo 000 0.00

2 Rez€fua na slłjadcŻen a emery a ne podobne 000 0.00

0,00 000

b) królkolerm nowa 000

000

000

000

000 0,00

000 000

l]' zobowiązan ia dłlgoterminowe 0,00 475 832,30

Wobec ]ednostek pow ąZanych 000 000

) łob" po''o'.L ado'! 
^ 

oJ h "dno'll.oo."d"-d"'9.-o[. 'eIla 000 000

3 Wobec pozostalvclr ednostek 0,00 475 812 J0

4 kredyiy ipoŻyczk]

Z tytułu em s]idłużnych pap eróW Wańoścolłychb)

c) inne ŻobÓWiazan a iinansowe

0 00 475 832 30

0,00 000

000 000

d) zobow ązania Wekslowe 0,00 000

ą 0,00 000

1ll' zobowiązaniakótkoteminowe 795 840,49 1 439 035,57

Wobec ednosiek pow qŻanych 0,00 000

a) Ż lyIułU dostaw usluo'ookreseWymaqanośc 000 000

b) 000 0.00

2 Wobec pozoslałych jednoslek' W których ]ednostka pos ada Ż€angażowan e W [a 000 0,00

a) Żtylułu dostaw Usług o okres e Wymaga nośc 000 0,00

b 000 0,00

: Wobec pozoslalych jedno$ek 725 99751

000

1380946,08

133 253 96

b) Żtylułu emis d|użnyclr pap erów Wańośc Owych 000 0,00

c) nne zobowŹŻan af natsowe 000 000

z tvtułu dosiaw usłuo ookese\łvma 615 848 t5 1 121 J1 56

553628,43

62 219.66

1118847 46

25A4,14

0,00e] zalczk o1Ż ymane na dostawy i usług 000

,l 0,.^, lt"f ' t

Strona 1



1] Żobow azania Wekslowe 0,00 000

o) zlytułu podalkÓW, ce], ubeŻpeczeń społecŻnych zdrcWohych Oraz nnych ly 79074,31 86 598 24

0,00 000

i) inne 31 075,03 3978232

6984298 58 089,49

5943715 49 284,74

b) ZFŚs t0 405 83 8808,75

c) lnne f undusze specla ne 000 0,00

RoŹliczenia międŻyołresowt 729 688,58 631 234,18

U]emna wańość lirmy 000 0,00

2. NadwyżkŹ zeksploataci iUtżymanla nieruchomośc (GzM) 000 0,00

J lnn€ rczlcz€n a mędzyolresowe 729 688 58 631234,18

a) dluqotenninowe 000 000

b) krolkoterminowe 729 688,58 631 234,18

PA!ilylt{J 1 6 374 442'0'1i'1t-'o5!,39Ą!!

,;;,#;;-".7ł..NiK Ż-ca P1)"EłES/ł
Sopot, dnia30032018r

Bilans 2017

K25żPREkirsc

1P.-t. o rn
Sapi shi

PREZES
S']uł ln J i l('aj<.} -r l!śai

l[łmn.' 5'_ '
\ałsołzcln 

scntt

cltoN[y ZiRZĄDU
G!J)}'lłt]t 

Y/:CO'łA
t,nbclads:epska

mĘ i nazw ,loqz podp s osoby' llore|

powiezono prow.Jb e lsąq raclrun! owych

Z Ap"z Ąx)
Spółdzieini Mieszkani;*l.'

lm ] l Kj?sze.rsŁi€8.
w Sopocie

miona i n€zw ska oraz podp sy Zarządu
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NAZWA JEDNOSTK

ADRES

REGON

RZS2011

spółdzielnia Mieszkaniowa im' J' l' KrasŻewskiego w sopocie

81_815 sopot ul- KasŻewskiego 31

002881565

585.00.05-446

PoRÓWNAWczY RACHUNEKZYSKÓW l STRAT

(WARIANT NR2)

ża rkrcs a1 '01 '2017 l ' - 31 '12'2n17 l'

597,84

Dywdendy udŻ]alyWŻyskach W 000

1lł \,l'"

6 753 994,50PrŻychody netto Że sprzedaży iżńwnane Ż nimi, wtymI 6 706 098.01

od ]ednostek pow ąZanych

Przychody nelto Że sprzedaŻy produklÓW (uylobóW

b] z dŻJ J nosc Wlasne]

Zmiana stanu ploduklÓW

l] KoszlWyhvorzen a ploduklóW naWłasne potrŻeby jednoslk

V Pżychody nelto ze sprŻedaży tOWaróW mal€rałóW

B' Kosztydziałalnościopelacyjnej

2t9 42911

ZUZyce m.tena]óW eną9i

7 119 996,88

21911t129 259418"o36

337 628 29Usluq obLe 434 3'r3 45

- potlatek akcyzatry

Wynagrodzen a

t]bezpeczenaspołeczne nneśWiadczena,Wlym

Rarem koszty rodza]owe Ż 1€go

a) Żekspoalrci utrzymanr n eruci]omoŚc IGZI\ł)

b) Ż dza a nośc Wlarne]

Wynik Że sprzedaży (A'B)

591r86304

6 43s 382 89

5 967 769,38

495 0rll52 467 613 5l

318 261 13

557036,31

1496844,/1

549 060 52

1484134,4S

29t576 49 291485.03

128 741,94

Wańość sDrzedanvch lowaróW materałóW

7 119 996,88

.413 898,87 -346 870,06

V. lnne przychody operacy ne

I
Aktua ]zrca warlośclak1ywÓW n efinansowych

65 83 8 286 237,70

F' Wynikż działalności operacyjnej (c+D.E)

. Slmta z tytulu rozchodu n efnans(

AktUa zac]a wadośc aklJĄvÓW nelńansowych

I nne loszLy oper..ytne

-413 991,87

ad je d n ast e k p aW i ąz a ny ch

Strona 1



RZIS 2417

"rp

\-'r

Sopot,

Mr i,n J.l. itasze$.kl
Il**S..-
YIE',zotas",,'

Z ARZ AN
Spółdzielni Mieszłu",",'

m J.t Kraszev,r k, c"

cZŁo}iEKZĄRZĄDU
GłÓWNA KcłlcowA

t
u onehć)fuąwskłl

lę ln.zW slo oraŻ dbdds osoby' llore

pow przono prowadJ e fs aq rarnunlowvcn

lmona nazwska oraz podpisy Zaftądu

ad ie d n aste k pazo ł ałv c h

I Odsetk wlymr 15597,84 39 384,67

ad jednasle 

^ 

pawiązanych

lt Zysk z l},lułu rozchodu aktywóWJinansowycl], W tym 0,00 000

' w kdn a stk ach pow i ązany c h

IV Aklual Żacia Wartośc aktywóWlinansowych 0,00 0,00

0,00 0,00

H. KosŻty finansowe 476,86 3 210,33

Odselki w lyml 476,86 3 210,33

' dl a jellnostek pawąanych

strata z ty1ułu rozchodu aklywÓw f nansowych Wiym: 0,00 0,00

- w ] ed n o sjt k ach pow j ązanv c h

Aktua iŻac]a Wanosci akiwóW 1nansowvch 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

l. Wynik brutto (F+G-H) .398 870,89 .163 901,00

43 523,00 52 72q,00

K Nadwyżka pżychodóW netto z loku b eŻaceqo C] 0,00 0,00

L NadWVżka kosztóW netto z rckU b eżaceqo (*) 650 269,88 564838,86

[ł. . Jtvjik$lt0-]lrJr{tl} 207 875,99 348 208,86

GŁÓrdNA t

Izabelat
spo|Żądziła: :

cZŁoNEK
GŁÓVNA]

IrdbElą'1

Z-ca PREZESA
im. .I.I. Krątżewskie!.',

,",[!{.*:*
S

PIłEZEs \ir! J.I. XraszeNskr l

165*\._''
241

Strona 2



Dodatkowe informacje i objaŚnienia

czqŚc r INFoRMACJE I oBJAŚMnNrł oo erlłNsu

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajo$_"i'ch śIodkórY trrvałych' wartości

nicmaterialnych i praBnYch oi'az inwesĘcji długotelminorvrch.

Szczegó1olly zakres zllian prezenlują poniższe załączniki:

Znrian!' \ł' wartości brutto środkólv trlr'łłych

_ znrian} w wa(ości unorzenia środkó[,tnvabch

- Zniany w wartości brtltlo i wa ości umor7enia \'al1ości niematerialn}oh

- zalącznik nr ]

- załącznik nr 2

iprawnych

Zalączllik lrr 3

- zalączrrik nr 4zmiany iv wartości środkó$, tr\\ałych \\, budo\ł'le

W 20l7 l' włeściciele lokali niesŻkalnyclr naleŹących do Zasobó\\, Spółdzielni ustanowili ,1

odrębne lvłasnośoi' PrzeksŹałcenie w odrębną własność doocł-}o spó1dzielczego

\!łasnościolvego prawa do lokalu' Ustanowicnic odręb )'clr własności odb)'wa się na gruntach

uiasn1ch Spółdzielni. Dla \łyodrębnień prowadzona jest ewideDcja pozabilansowa według

nie chonrości i według lokali !\!vodrębnionych z Zasobó$' mieszkanio\ł']'ch SpółdzieIni.

Wal1ość \\'}'księgo\ł'anych odrębnych $'łasności przędstawia poniżs7ę zestawięnie'

wyszczególnienie: wartość brutto wartość umo|.7enia

LLokale mieszkalne 6.693.00 70.023.53

2'Dźlr'isiosobo\,e .1571 55 4.57 t,55

i.crunb 1.1i0.40 0,00

Razem 122.591.95 7:1.595,08

w marcu 20l7 r' Spó1dzielnia sprzedała cminie PnIszoz Gdański ur1zial części lv pralvie

uĄtko*,ania wiccł_stego omz w prawic własności budynl(u objęt"vch KW G016/00064345/9

rv Straszlnie.

2. wartość gruntów }vłasnych i gruntów użytkowtrnych wieczyście plzedsta\ł iollo w

Załączniku |r 5.

Sirona 1
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Dodatkowe informacje i objaŚnienia

3. wartość niearnortyzo}ranych lub nieumarzanych środków trwałych uż}'ir'anych na

podstałi€ umórY nnjmu, dzi€rźał'-}'i itrnych umów w łm leasingu.

Połcia ta lV Spó]d7iellli nie 
",y(ępuje'

4. ZoborYiązania rł'obec budź€t państwtr lub jednostek samorząrlu tcr_}torialnego z tytułu

uz}sktrnia prawa własności bud"vnków i butlo*'li.

Nie lvystępLrje.

5. Dane o strukturze własności funduszu podstaworvego oraz liczbie i wartości noninalnej

subskryborr:rnych akcii, w t!m uprzlł'ilejowanych.

Nie \\]/stępqjc'

6. st:rn na początek roku obroto\Yego, ziYiększ€nia i rvJkorąvstanie oraz stan końcowy

kapitałó}v (funduszy) zapasow]ch i lczcnlorlych.

Znrian} w s1anie lunduszy podstawowych prŻodstawiono \\,Za]ączniku nr 6, natoniast Zmianv

w Stalri.. lu|dusz''- specjalnyclr \ł za]ączniku nr 7.

7. Propoz}cje' €o do sposobu podziału Zysku lub pokrycia stArł za rok obroto}v}.

Zarząd ploponrLje przeznaczyć z1'sk bilarrsorry netto \\,kwocie ]48.208.86 zł' na zlviększenie
przychodtlrł z gospodarki zasobani nieszkaniow)'mi (CZM) W 20] 8 r'

Zarząd proponuje Die pokry'rą nad\\,yżkę koszlów Dad pż)_chodami Z gospodafki zasobami

rnieszkaniolvyni za lata ubiegłe (GZN'l) pokĄ'ć lunduszem zasobolvynl'

8. Dane o stanie rezerr}' rvcdlug celu ich utworzenia na początek roku obrotorYego,

zwiększeniach, }rTkorzystaniu' rozrviązaniu i slanie końcowTm.

Nie \r]'stępuie'

spółdzje]nia MiesŻkaniowa jm' 
J' 1' Kraszewskiego w sopocie 

" 

slronal2
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Dodatkowe informacje i objaŚnienia

9. Dłnc o odpiŚach aktualizujących wańość należności, ze wskazani€m Śt:rnu na początek

roku obrotorYego, zwiększeniach' znrniejszeniach i stanu na konicc roku obrotowego.

wyszczególnienie: Stan na

01.01.2017 r.

Zmniejsz€nił Stan na

3l '1Ż-2ol7 r-

] 'siecińska J' 22.386.59 0.00 0.00 22.386.59

2.Deja A. 22.596.53 0.00 0.00 22.596,51

3'Łapigrowski A' 1t.'lt2.62 0.00 0,00 1t.112..62

s6.695,74 0j00 0,00 56.695.74

10. Podział ZobolYiązań na krótkot€rminowĆ i długotermino\Ye rł'edług pozyĆji bilaBsu o

pozosta}ym na dzień bilanso'lv]m, przev'id}'ivanJm nmorvą okresie spłat}.

Podział lobowiąZali wobcc pozostŹlłych jednosiek $'ed]ug okresLr w}'magalności

pzedstarviono rł zalączniku nr 8'

11. wykaz iśtotnych pozycji czynnych i bi€rnych rozliczeń międŻyokreso\łJch kos7tół

W}kaŻ istotnyclr poŻycji czynnych rozliczeń lniędz}okrcso\Ą}ch kosztó\ł iich zrnian

prŻedsta$iono \ł Ża]ączniku nr 9.

wykaz istotnyclr poŻ}-cii rozljczeń międłokresorvyoh przychodórv i ich Zmian pŻedstawiono

w za]ączniku nr 10'

12. wykaz grup zobowiąz[ń zrbezpieczonych na majątku spótdzielni, ze wskaznniem jego

rodzajn.

W roku obrotorr.y'm nie $'!'stępo\\'ary.

13. ZoborYiązania \Yarunkowe, rY t"Ym rórł nież udzielone przez spółdzielnię głar.ln{( i
pol'ęczenia' takźc wcksIowc.

Żadlle zobowiązania $arunko\łe, ani polęczenia \ł okresie Spla\łozda*'czr lll nie

występowaI'v'

til::"'lL.,

spółdzie]nia Mieszkanio\,va im' J. I. Kraszewskiego w sopocie



Dodatkowe informacje i objaśnienia

spółdZielnia prowadŻi pozabilanso\łą ewidcnc.ję pźedawnionyclr ZobolłiąŻań rvobec by\ch

właścicieli lokali nieszkaln}'ch. w}'nika]ąc}cll z nadpłai zJ centralnc Ąg17ęsanie za lata

ubieg1e' Wysokość przedarvnionych zobowiązań na dzień 3l. ]2'20l7 r' w}nosi 26'0 ] l.83 Zł'

Doko anie stosownych \\Ypłat icst njenożli\łe ze względu na brak danych 1eleadrcsow}ch

b'vĘch \łłaścjcięli lokalj mieszkalnych po ustaniu ioh cŻ]onkostwa w Spółdziclni.

CZĘŚĆ rr NFoRM-ĄCJE l oBJAŚMDNIA Do RACHUNKU ZYsKÓw I STRĄT

1. stluktura rzec2owa i tcl]torialna prąvchodó\Y netto ze sprzedażry produktów' to\ł'ŁIórY i

m:lteriałów.

Spółdzielnia prlrvadzi dŻia]ll]ność na ter}toriun kraju'

wysŻczcgólnicnic: Rok 2016 Rok 2017

LPrzychody z oplat (GZM) 5.91 1.863,0,1 5.967.769.38

2'Prz]-chody z dZiałalności własnei '195.019.52 467.61:1.51

3.Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0.00

Raucm 6.,126.882.56 6.135.382.89

3. wysokość i wyjaśnienie p17łczyn odpisórł' aktna|izujących środki t.ł'ał€.

W 20l7 loku nie dokoDano oclpisów aktualiZujących środki trwałe'

'{. !v}sokość odpisów akt alizujących }Yańość zapasów.

Spó1dzielnia nie dokona]a żadnych odpisó*, aktualizuiąc\ch $,a(ość zapasó$''

5. Inlbrnacje o prrł"chodach, kosztacb i P_anikrch działlrlności zaniechtrnej rv roku

obrotorł'ym lub przewidzianej do zaniechania w rcku nastęP[ym.

W 20]7 roku Spó]dzielnia rrie zaniecha1a żadnej prowadzonej przez siebie dzialalności oraz

nie przelviduje zaniecharria w IokU następnym.

4 [,), ["
spółdzje]nia Mieszkaniowa im. J' I' Kraszewskiego w sopocie



Dodatkowe informacje i objaśnienia

6. Rozliczenie głó\ł'nych pozycji różniących podstałę opodatkowania podatkien

dochodo$Tm od osób pra*.nych od w1niku finansorvego brutto.

W}nik bilanso$}' netto prŻcdsta\\'ia poniższe zeslawienie.

RodZaj dzirłalności: Przvchody Koszty Wynik

] G7M 5'967'7ó9.j8 6.5i2.608.2'1 tl i61.818,86

2'Dzialalność lv]asna rł67'6 ] ],5 ] 249.644,11 (+) 2t 7.968,80

]'PoZostała działaLt]ość opcrac}:ina .1ji.032.42 286.237,40 (+) 116 7q4.-l

4 D7ia]alIość fi nanso\ła 39.38,1,67 3.210,:13 (+) i6 174.34

i.Razem ( suma poz. 2-4 ) (+) 400'9]7.8ó

6.Podatek dochodo\\,v 52.729.00

7'Wynik bilanso$J ctto ( róŻnica poz. 5 i ó) (+) 348.208.86

Pr4'chody ikoszt}r poc]atkolve oraz sposób obliczenia podatku dochodowego przedstawia

pon;ŹsZa tabe]ka'

w"Yszcz€g(ilnienic: Krvotn

1.PrŁvchotlr wg rach nku zvskó.t\'i strat 6.907.799.98

Prz}-chod} ze spl7edazJ.- produktów (bez zmianr' stanu produkló\\,) 6'.ł35'382'89

PrŻ}'chod)' Ze sprzedaż)' lowalów i nraterialo\ł' 000

Pozosta]ę prz]-chodY operac}' jnę
'+33.032.42

Pr4 chody tlnansowe 39.38'1,67

2.Przychody nieopodatkorvane 0,00

3.PEvchody do opodatkorvania 16.670.00

splzedaŻ udŻiału $ niel'uchomości polożoncj w strasŻynic r 5.000,00

- fundusŻ prewenc)an} LNIQA TU S'Ą 1.670,00

4.Przychodv podatkorve ( poz. l-2+3 ) 6.92,1.469.98

s.KosztJ wg r:rcll nl(ll zyskó}v i strat 7.072.045,16

Koszlv dzia]a]ności opęBcyjnej (skor}go\!ane o koszt \Ę.tu'orzenia

ś\łiadczeli na wła$e potrzeby)

6.782.597.'li

Pozosta]o kosĄ' operacyine 286.23',7.70

Koszt-v finansowe t.210.33

spółdzie]nia Mieszkaniowa inl. ]' I' Kraszewskiego W sopocie

iŻ,:''lt'



Dodatkowe informacje i objaŚnienia

6.Koszty dotyczące następnego okresu sprźrwozdał'czego - zmiana na

G)

(-) 341,18

- prenumerala czasoplsnl (-) r21,09

_ usłu!i informaRcznę ( ) l2 i,lq
T.Koszt! nie stanorvirce KUP 8.824,37

- koszly linitowane 4.112,34

- ubezpiecŻenie oc ŻalŻądu 2.940,00

- odsetki naliczone, a niezaplacone 108,70

- \łyc]atki na leprezentację i ańykuł( SpoZFłczę L.063.33

8.Koszti opodatkorł'ane 34.632.s0

amorty7acja budynkó\\. handIolvo-us1ugowych 16.927.56

_ *,ańośc udziału \Ą nieruchonlości położo cj w strasłnie 11.101.94

g.Koszty podatko*e ( poz. 5+6-7+8 ) 7.097.509.11

lo.Dochód (+)/strata (' ( poz. ,l-9 ) (-) r73.039,r3

11.wynik na działalności zwolnionej warunkowo - GZM (-) 4s0.560,r9

12.wvnikna dzi:rłaln()ści opodatkorranei 271.52.1.06

l3.Podstawa opodatkowania 211.52r.00

14.Podatek dochodolYy od osób prarvnych 52.729.00

7. w przypadku jednostĆk' które sporządzają rachunek zysków i stlat rY rł'ariancie

kalkulscyjnyn' dtrnc o koszt'ch wytwarzrnia produktól'n:r własne potrzeb"Y oraz

kosztach rodzai o\r-.! ch,

Nie dotyozy Spółclzielni'

8. Kos $ftrł'oĘeni.r środków tnł'abch rv b dowie' środków tnł'ałych na własnc potrzeby.

W bilansie na dzieli ]l'l2'20I7 l' *,ykazane są środki tllvałe w budol\'ie \ł w}sokości

l9.'146.]0 Żł'

są to nakłady poniesi(nle na \łdrożenie systen]u infornlat),cznego cRANl'i'przeznaczonego

na potlzeb!' wlasne spółdŻielni'

spółdzie]nja Mieszkaniowa jm' 
J' I' KrasŻewskiego w sopocie

,tr 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

wyszczególnienie: Rok 2017 Rok 2018

1'wańości niemateria]ne i prawnej

programy kolnputero\!e

0.00

0,00

0,00

0.00

2.Srodki t.walc:

_ cęntralka telefbnic7na

_ zeŚtawy konputel ve

0.00

0.00

000

12.000,00

5.000.00

7.000.00

3.Srodkj tr\łało $' budo\łic t9.446.10

4'lnilest1c je rv nieruchonlości i pla\ła 0,00 0.00

Razem 19.446.30 3l.44ó.30

W 20l7 roku nakladó\Ą naochronę śroc1olviska Ilie poniesiono'

9. Poniesione w ostatnim l.okn obrotorł'ym i planorvane na nłŚtępny rok nakł:rdy na

triefinen\ose akĘsa l r$ alC.

Nak1ady na niefinansorve akowa tnvałe przedstawia poniższa tabelka.

czĘŚc lII INFoRMACJE I oBJAŚNENIA Do RACHUNKU PRZEPŁ\-WÓW

PIENIĘżNYCH

Spóldzielnia nie sporządza rachunku przcpb$'ów pjeoiężn!ch'

cZĘsCIV INFoRN'IAcJtr o CHARĄKTtrRŻ,E I c[LU GosPoDARcZYM
ZAWAITYCH PRZEZ PoDMloT UMÓW NIEUWZCLEDNIoNYCH w
BILANSIE.

W 2017 r' Spók]Żielnia nie 7awicrała żadnych transakcji Że Stlol]al11i na warunkach ilrn)'ch niż

Slrona 7 rt".l,ł Li4. |,) "n't

spółdzie]nia Mieszkaniowa im' J' l' Kraszewskiego W sopocie



cZĘsC V INFoRMACJE o SPRAWACH os()BowYCH

l. Przeciętne zatrudnienic rY roku obrotoql'mJ z podzi:rłem na grupy załr'odo*'e rv osobach.

Dodatkowe informacje i objaŚnienia

wYszczcgólnienie:

Li€zba zatrudnionJch na dzień:

01.01.2017 r. 31.12.2017 r.

Stan zatrudninnia, $ t) m: 23 21

7.at7.ad 3 l
Pracorr niq adnrl istracrjni 9 tt

Gospodarze domrirv 8 7

I

Pr7aci€tne 7'1rndni'nie rv roku 2Ż

2. wynagrodzeni:r, łącznie z wynlgrodzeniami z zysku, rĘ'płłcone lub należne osobom

'}vcllotlz4cYm l}'skład olganów zarządzaiącYch i nadzoruiącvch Spóklzi€Inię.

Nazwa organui

WJnagrodzenie brutto

naleźne i \rJplacone

Z.arzad 355.763,20

r r .561.00

Rnzen 3a1324.Ż0

3. Pożyczki i śrviad€zenia o podobnym charikteŹe udzielone osobom wchodzącym w skłrd

olg nów zsrządzającyclr i nadzorujących spółdzi€lnię' ze wskazaniem warunków

oprocentowlnis i tclminów spłłł.

Nic udziclono żadn}ch poĄczek osobolrr rlchodz4cym lv sklad Zarz4du i Rad1 Nadzorcze'j'

spółdzielnia Mieszkaniowa im' J' l' Kaaszewskiego W Sopocie

J^ ln''/,t"



czĘŚc vI IsToTNtr ZDARZENIA DoTYCZĄCE RoKU oBRoTow[Go I LAT
I]BIEGł,YCH UJĘTD w sPRAWoZDANIU FINANSoWYM

1. Informacje o znaczących zdrrzeniach dotyczących lat ubiegł"vch ujętych w sprawozdaniu

linan.owr m rolu obrolo\Ąego.

Dodatkowe informacje i objaŚnienia

Nie iniały mieisca Żadne islotne zdarzenia dotyczące lat ubięg]}ch, które musiary być

rvykazane rv sprarvozdaniu za 2017 r.

2. lnform:rcje o znłcz4cych zdarzeniach jakic '}vystąpily po dniu bilansowTm, a niĆ

uwzględnion-'_ch w sprawozdaniu fi nansow}'m.

Po dniu bilansorvym nie \\,ystapi]} rł Spółdzielni znacz4ce zdarzenia, któĄ,'ch n]c ujęto w

sprawozdaniu fi ansowyin.

3. Pnedstawienie dokonanych w roku obroto$Tm zmian z'rsad (poliĘki) rachunkolrości' lł
tym mctod wyceny oraz zmian sposobu sporz{dzanin sprał'ozdania finanso}vego' j€żeli

zawierają onc istotny \Ypł}.rł nł sytuację młlątkowąj fin*nsoł'ą i wynik linanso*1'

jednostki' ich przycŻyny i spowodowaną Żmiłnami kl}'otQ rvyniku finansorvego oraz

/mian $ Lalitrle (funduszu r rlasnS m.

W roku obroto\ll'm nic dokona o Żadnyclr zmian zasad (polit't'ki) rachunkowości'

4. I formacjc liczbow€ zapełniźrjące poró'}Yn}.rvalność danych sprarYozdania finansowego

za rok poprzedni ze sprawozdanicm za rok obrotowy.

W rachunku Z)_sków i strat za 2017 r. z wiersza 'Ą.Ii' Żmiana stanu produktów.

$yę]imino\\a o \rynik na gospoda.ce zasobami rnieszkanior1'-mi (GZM) w kwocie C)

56rl-8]8.86 i przelriesiono do wiersza L' nad\ryżka kosŻtów netto z loku bieżącego (+)'

Przeniesienie porr'1ższej poąvcji nie ma rvp\.lvu na \ł}Iik f'inansowy netto Za 2017 l-

Pozostale poz]'cje lachunku łskólv i strat s4 poró\\.n}.$,alnę 7 rokiem ubięgj]łm'

Spółdzie]nia Mieszkaniowa in]' 1' l' Kraszewskjego w sopocie

4 iii;'h"



Dodatkowe informacje i objaŚnienia

cZĘŚCvII I|IFoRNIĄCJE DoTYcZĄcE KoNSoLIDACJI
FINANSOWYCH

N ie dol)'cŻy spółdŻielni'

SPRAWOT,DAN

czqść vrrr INFoRMAcJf DoTYcZĄcE PoŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI

Nic dotyczr- Spó]d7ięln i'

czĘŚcIx WYJ'ĄŚNIENIE PowĄŹNYcH ZAGRoŻtrŃ DLA KoNTYNUACJI
DZTAŁALNoŚCI

Nie rvystępLrje niepewność. co do możliwości konrynuowania dzia]alności przez Spółdzielnię w

J'j1:+ . r plzes idzieć ta_b iż'z<j .lrz;.zlo.:i

CZĘŚc x LNNE INToRMACJE

W spralozdaniu finanso$ym plZcdsta\io|o \rs4stkie jnfbmacic' którc w islotn}'sposób wpb1vają

na ocenę \}1uacji majątkolvej. finansolłej oraz na \\,},nik finansolĘ Spóldzielni.

opencje gospodarcze nie *,ymienione w spralvozdanirr finanso*ym. a których !]ja$nienie.jest

w}rmaganę pr7ęz L]stawę o rachunkowości' w działalności Spóldzielni w 2017 roku nie wystąpi]}'

!! it fl Z .1:l li

L t\, a. | :.,

spólG]_icj. ] !J;l !r.'.iJ l'] ']iir I { K.as::,! :rki.,r.
.ll'nł.i.- r' -i,:' 'l/'

/"nirrrrr futrl-u,,' : n

spozadzila: Izaha olszersra

Sopot. dria.10.03.2018 r.

spółdzielnia Mjeszkaniowa im' J. I' Klaszewskiego w sopocie Strona 10



a

a

'j\:

O

a

t-

o

a

I
N

E
N

ź

e

,.3

żł.

9,€
ł.

ź:

.5
ó!
'6t N

!.9

N

C

.s

=:i

ON

N

i_r

t-

,

ź

E



E

E

a

--!i-

F

E

2

ś N

=

?

o=

i!ł

ć!

a;
;'
)Ą

+

N

Ż

!

i

a

I

N

Ż

E

\\-<
\

,!
"u.,68
74

ON

N

F.

ar

E

N



)

\

1

,i

L5.E
4oxr

!

.!ii

i}ę
a'Ł-'ś?!

Br

I

;.:

ią

!

z

N

z

oa

E

rn

ź
2

I

o

Ep

N
ca

-

=

ź

aa

z

N

z

t

N

tr

t--

z

E

,

N



-ś_N
{\s

-+_

oŃ

ON
cQ cÓ

F.

fr

B

A

-v

N

ż

E

B

i
ż

N

Ż

N

N

.

I



)
-

\f,
'==--

---.\---<

1

.2ź

't
N

ś

E

i9o

!!

t!

a
o

! Ń€

N

E.

F

Ó!

ś

E
N



N

t-.

i_-

t

?

E
N

N
ta !

'ó'

N

ś

-i'

t

-

,

.9

E

a

ń

-ł
€
a

ż

ONl!Cq



tr

N ś

-a

ON

ar

tr

'a

E
N

N
lq Ę

N

..j.

N

ń

7

N

?

óz
óż

^i E

p

,

E

r!6

ź

EI



N

,,.
'==- .

-t\=<
\

9Ę

ON
ca cÓ

i--

0!

E
,

0!

ą

N

E

N

ń

N

N

N
{

..'i

I

i

; ź :

I
v.

E



J
-5

?

7

I
9

Es
ó'a

łN

:..

'd

N

Ća .]

ą

E
5

D

ź
ź

ź

,

,E

E
.9!

a

E

Ę

E
,9)

No
E

I

a

9

a

Z

źN

E

1

ź̂

z

No

!

ź
a

z

Ol

N

F.

a-

Ł



-=

N

a-

a-

o

=N2..

! ..i

a

'd

N

N

9F:

E

z z


