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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Z B AD ANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walnego ZgromadzeniaCz|onków, Rady Nadzorczej iZarząduPierwszej Wojskowej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

PrzeProwadziliśrny badarrie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Pierwszej Wojskowej

SPÓłdzielni Mieszkaniowej (Spółdzielnia) z siedzlbą w Warszawie, ul. Pawia73, na które składają się:

bilans sPorządzony na dzlęń31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową

w kwocie 103234150,61 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zarok obrotowy od 01.01.2019 r. do

31.12.Ż019 r. nadwyżkę kosztów nad przychodanri GZM w wysokości l441ż22,07 zł oraz rradwyżkę

bilansową netto zpozostałej działalności w kwocie B2g I49,18 zł,zestawielrie zmian w kapitale (funduszu)

własnym wykazujący zwiększenie kapitału do kwoty 83.077 .O03,21 zł i rachunek przepływów pieniężnych

za rok obrotowY od 01.01 .ż0I9 r. do 3l. 12.2019 r. wykazujący znrniejszenie środków pieniężnych o kwotę
4959769,96 zł oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego

i dodatkowe informacj e i objaśnienia (,§praw ozdanie finans ow e'').

Nas zym zdani em, załączone sprawozdanie fi transowe :

- Przedstawia rzetehry i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień
31 grudlria 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężny ch zarokobrotowy zakończony
w tYm drriu zgodrli e z nającyni zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r.

rachunkowoŚci (,,Ustawa o rachunkowości" -Dz.I]. z2019 r.)poz.351 zpóżIt. zm.) orazprzyjętymi
zasadanri (polityką) rachutlkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującyrlri Spółdzielnię przepisanri prawa oraz zstatuten-t

Spółdzielni;

- zostało sPorządzone na Podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami
r ozdztałtt 2 Ustawy o rachunkowości.

podpisarrego el ektroni czn ie przez:

- sporządzająca: Anna Ewa Szczepariska

- Zarząd Spółdzielni:

- Antoni Tomasz Chełmiński - Prezęs

- Anna Ewa Szczepańska - Zastępca Prezesa
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Podstawa opinii

Naszc badanie przeprowadziliśny zgodnie z Klajowymi Standardami Badania w brzmieniu

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

nr 3430l5Żal2019 z, dnia żI marca 2019 r, w sprawie krajowych standardów badania oraz innych

dokumentów,zpóżn. zm. (,,KSB") oraz stosownie do ustawy zdnia 11 maja 2017 r.o biegĘch rewidentach,

firmaclr audytorskich oraz nadzorzę publicznym (,,Ustawa o biegłych rewidentach"

tj.Dz.U. z2020 r. poz. 14l5). Nasza odpowiedzialność zgodnie ztymt stantlardami zostŃa dalej opisana

w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialnośc biegłego rewidenta za badanie sprawozdania

finansowego.

JesteŚmY niezależnt od Spółdzielni zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynaroclowej

Federacji Księgowych (,,Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

nr 204Ż13812018 z dnia 13 lnarca 201B r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz

z itrnYnri wYrnoganri etycznymi, które mają zastosowanie do badarria sprawozdati finansowych w Polsce.

WYPełniliŚmY nasze irrrre obowiązki etyczne zgodnie z tymi wyrnoganri i Kodeksem IFAC. W trakcie

PrzeProwadzania badania kluczowy biegły rewidetrt oraz ftrlna audytorska pozostali niezalężni od

SPÓłdzielni zgodnie z wylnogami nlęzależności określonyr-ni w Ustawie o biegłych rewidentach,

UwaŻamY, ze dowodY badania, które uzyskaliśnry są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę

dla naszej opinii.

odpowiedzialność zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd SPÓłdzielni jest odpowiedzialny za sporządzetrie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowYch, sPrawozdania fillansowego, które przedstawia l,zetęILry i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finarrsowej oraz wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,

PrzYjęĘnli zasadami (Polityką) rachunkowości oraz z obowiązljącymi Spółdzielnię przepisami prawa
i statutem, atakŻe za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd,uznaje zaniezbędną aby unrożliwić sporządzeliie
sPrawozdania finansowego niezawierającego istotrrego znieksztńcenia spowodowanego oszustwem lub
błędem.

SPorządzaląc sPrawozdanie finansowe Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za oaenę zdolności
SPÓłdzielni do kontYnuowania działalności, ujawnienic, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z korrtYnuacj ą działalnoŚci oraz zaprzyjęcie zasady kontynuacji działalrrości jako podstawy rachunkowości,
z wYjątkieln sYtuacji kiedY Zarząd albo zamięrza dokonać likwidacji Spółdziehri, albo zarriechać

ProwadzeniadziałalnoŚci albo nie ma żadnejrealrrej altenratywy dla likwidacji lub zaniechalria działalności.
Zarząd SPÓłdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnietria, aby sprawozdanie
finansowe sPełrriało wynagania przewidziatle w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej
są odPowiedzialni za tradzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółdzielni.
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odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności azy sprawozdanie finansowe jako całość nię zawięra

istotnego zniękształcęnia spowodowanego oszustwem lub błędcm oraz wydanie sprawozdaniaz badania

zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że

badanie PrzeProwadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniękształcęnie. Znickształcenia

mogąPowstawacnaskutekoszustwalubbłęduisąuwazanezaistotne,jeżelimożnaracjonalnie oczekiwać,

Że Pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze uzytkowników podjęte na podstawie

1ego spl,awo zdania finansowcgo.

Zahes badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektywności lub

skutecznoŚci prowadzeniajej spraw przezZarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąc1 i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,

atakże:

- identYfikujenrY i oceniamy ryzykaistotlrego zniekształcęnia sprawozdania finatrsowego spowodowanego

oszustwenr lub błędem, projektujemy i przeprowadzany procedury badania odpowiadające tym ryzykom
i uzYskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby starrowić podstawę dla naszej

oPinii. RYzYko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikaj ącego z oszustwa jest większe niżtego
wYnikającego z błędu, poniewaz oszustwo może dotyczyć znrowy, fałszerstwa, celowych pominięć,

wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzYskujemY zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat

skuteczrości kontroli wewnętrznej Spółdzielni;

- oceniamY odPowiednioŚĆ zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków
księgowYch orazpowiązatryclr ujawrrień dokorranych przezZarząd Spółdzielni;

- wYciągamY wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzieln i zasady kontyrruacji

działalrroŚci jako podstawy rachurrkowości oraz, napodstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niePewność związana ze zdarzeniami lub warutrkami, która nroze poddawać w znaczącą

wątPliwoŚĆ zdolnoŚĆ Spółdzielni do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, ze istnieje
istotna niePewnoŚĆ, WYmagane jcst od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta
na Powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takic ujawnienia są nieadekwatne,

- modYfikujemY naSZą oPinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia
sPorządzenia llaszego sPrawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzęnialub waruriki rnogą
spowodowa ć, że sp ółdzielnia zapr zestalli e korrtyrruacj i dzi ałal noś c i ;

- oceniamY ogólrią Prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tynr ujawnienia, oraz
aZY S9rawozdanie finansowe przedstawia będące iclr podstawą transakcje i zdarzęrlaw sposób
zap ew ri aj ący r zeteln ą pr ez entac j ę.

PrzekazujemY Radzie Nadzorczej ilrformacje o, rniędzy innymi, planowanynr zakresie i czasie

PrzeProwadzenia badanla oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach
korltroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania,
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Inne informacjeo w tym sprawozdanie z działalności

Na inne infbrmacje składa się sprawozdanię z działalności Spółdzielni zarok obrotowy zakończony 3l
grtrdnia ż0l9 r. (,,Sprawozdanie z działalności")

Odpowieelzialność Zarzqdu i Rady Nadzorczei

Zarząd SPÓłdzielni jest odpowie dzialny za sporządzenie Sprawo zdania z działalności zgodnie z przepisami

Prawa, Zarząd SPółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewntenta, aby

SPrawozdanie z działalności Spółdzielni spełniało wymagani aprzewidziane w Ustawie o rachunkowości.

O dp owi e d zi aln o ś ć b i e głeg o rewi tle nta

Nasza oPinia zbadania sprawozdania finansowego nie obejrnuje Sprawozdania z działalności. W związku
z badaniem sPrawozdania finansowego naszym obowiązkiern jest zapoznanie się ze Sprawozdalriem
z działalnoŚci, i czyniąc to, rozpatrzerńe, czy nie jest istotnie niespójrre ze sprawozdaniem fitransowym lub
nasząwiedząuzYskanąpodczas badalria, lub w inrry sposób wydaje się istotnie niekształcone. Jeśli na

Podstawie wYkonanej pracy, stwierdzimy istotne znieksztŃcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy

zobowtązani PoinformowaĆ o tylr w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkienr zgodnie
Z WYnogami UstawY o biegłYch rewidęntach jest również wydanie opinii czy sprawozdan ie z działalności
zostało sPorządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymL w sprawozdaniu
finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na Podstawie wYkonanej w trakcie badartia pracy,l1aszyln zdaniem, Sprawozdat"lie z działalności
Spółdzielni:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,

- jest zgodne z informacj ami zawartynri w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w Świetle wiedzY o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nię stwicrdzili śmy w Sprawozdaniu z działalności i stotnych znleksztŃceń.

KluczowYm biegłYm rewidentem odpowiedzialnym za badanię. którego rezultatem jest niniejszc
sprawozdan ię nięzalężnego biegłego rewidenta, j est starrisława czaplińska
DziałającawimietliuTAKSA-ABSpółka zo.o,zsiedzibąwWarszawie(01-625)ul.Mickięwicza63lok.
205 wPisanej na listę finn audytorskiclr pod numerem 3150 w imieniu której kluczowy biegły rewident
zbadał sprawozdatri e fi nansowe.

Statrisława Czapliliska

llr w rejestrze PIBR 6339

Podpisany certyf kaFrn \^,ysta/Vionyix dla
S h n isła wa C ząl iń ska ( C6-tyf ika t k rła lif ikowaly ).

Utwoż ory w drriu:202}10-07 18:1859 +02O0

W arszawa, 07 pażdziernika 2020 r.
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l, Idcntylikator podatkowy NlP

NIP,5,2,5,0 01 1 3 9 0

2. Nulncr KRS (polc obowiązkorvo dla.icdnostck
wllisanych tlo Krajorvego Rejestnl Sądowego)

KRS 0,0,0 0 0,1 6 7,3,6

Sprawozdanie finansowe §półdzielni mieszkaniowej

wozdania fi
Data sporządzęnia sprawo zdania fi nansowego

Datapoczątkowa i końcowa okresu, zaktory §porządzono sprawozdanie

Jednostka danych 1iczbowych

! w tysiącach złotych

Dane identyfi kuj ące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkanla

Pl ERWSZA WoJSKoWA SPoŁDZl ELN lA M l ESZKAN loWA

Województwo MAZoW EcKl E Powiat WARSZAWA

M.ST.WARSZAWA Miejscowość WARSZAWA

Kraj poLSKA Województwo MAZoW EcKlE
'o*'u' WARSZAWA M.ST.WARSZAWA
Ulica pAWlA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Nunlcr PKD

6 8 3 2 z zARzĄDzANlE nleRucHolvlośclAMl wyKoNyWANE NAzLEcENlE
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Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01 .2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanię finansow e zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne
jednostki organizacyjne sporządzające sanrodzieltre sprawozdatria fitransowę:

!

X
sprawozdanie finansowe zawięra dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danyclr łącznych

Założęnię kontynuacj i działalności

Wskazanie, czY sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zał,ożeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzi eć przyszłości:

Ę tak tr nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowan ia ptzeznią działalności:

tak 1brak okoliczności wskazujących na zagt <lżerlie
kontynuowania działalności)

n i ę (wystąpi ły okoliczności wskazuj ące tla zagr <:zenie
kontyrltowatria działalności)

opis okoliczrrości wskazującyclr na zagrożenle kontynuowania działalności

Drukowane programem DRUKI GoFIN WydaWnictwa Podatkowego GoFIN WWW,Druki.Gofin.pl



Zasady (polityka) rachuŃowości. Ornówienie przyjętyclr zasad (polityki) rachunkowości, w zaklesie w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie nretod wyceny aktyr;vów i pasywów (także amortyzacji)

1, Księgi rachunkowe Pienruszej Wojskowej Społdzielni Mieszkaniowej prowadzone są w
siedzibie Społdzielni, Okresem obrachunkovvym jest rok kalendarzowy rozpoczynającysię w
dniu 1 stycznia a kończący się w dniu 31 grudnia, Księgi rachunkowe prowadzone są przy
użyciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ióh
Prowadzenie. Program komputerowy stosowany w Spółdzielniw pełni zabezpiecza powiązanie
Po§zcze9olnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga
główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.

Zakładowy Plan Kont zawierawykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych orazopisujący
przyjęte przez S półdziel nię zasady kl asyfi kacji zdarzeń gospod arczych.
Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu S.bit
System rach u n kowości i nformatycznej obejm ującej mod uły:

- S. FlN
- s. KoSZT
- S. CZYNSZ
- S. STR
- SKP (kadry, płace)

System ochrony danych w Spółdzielni:
- nośniki danych odporne nazagrożenia,
- sYstematyczne tworzone rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na tnłałych nośnikach
informacji,
-.ProgramY komputerowe idane informatyczne systemu rachunkowości chronione przed
dostęPem osób nieupowaznionych izniszczeniem poplzezzastosowanie właściwych
r ozwiązań organ izacyj nych i prog ramowych.

2, Metody i terminy inwentaryzacji składników majątkowych:

a) spis z natury
b) potwierdzenie sald,
c) weryfikacja danych księgowych.

Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:

a) co 4 lata środki tnłałe, maszyny i Urządzenia,
b) co 2 lata pozostałe składniki aktywów i pasywów.

Obowiązujące w spółdzielni zasady wyceny aktywów i pasywów:
Środki truvałe kontrolowane plzez spółdzielnię o wańości pówyzej 3500 zł zaliczanesą do
Środków tnruałych prowadzonych w ewidencji ilościowej oiaciązaiĄkoszty spółdzielni w
momencie wydania do eksploatacji.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuzszym niżroko wartości
mniejszej niz 3500 zł zalicza się do kosztów materiałow.
Srodki tnłałe o wartoŚci powyzej granicznej, określonej w ustawie o podatku dochodowym od
osÓb PrawnYch podlegają amońyzaĄi począwszy od pienruszego dnia miesiąca, w którym
następuje zrównanie sumy odpisów amońyzacyjnych z ich wańością początiową.
OdPisów amońYzacyjnych od ujawnionyclr śro<ików tnłałych nieobjęiycrl oótycrrczasową
ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wpiówao..ni^ ich do
ewidencji. PrzY ustaleniu_okresu amońyzacji i iocŹnej stawki Spółdzielnia uwzględnia okres
ekonomicznej uzyteczności środka tnłałegó

Drukowane pro9ramem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl



Ustalenia wyniku finansowego

\A/ynik finansowy netto składa się z:
- wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- wyniku ze sprzedaży pozostałej działalności,
- wyniku z pozostałej dziełalności operacyjnej,
- wyniku z operacji finansowych,
- wyniku z operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowego obciązenia wyniku flnansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych.

DrUkowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl



Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

2, Zostało spo rząd zo ne p rzy założeniu ko nty n uowa n i a dzi ała l n ości g ospod a rcz Ą przez
Spółdzielnię w dającej się przewidzieć przysżości tj. plzez conajmniej 12 miesięcy i dłużej i nie
Są znane okolicznoŚci wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółdzielnię
działalności,

3, \Aficena aktywów i pasywów orazrozliczenie wyniku finansowego zostały dokonane wg
zasad określonych ustawą zdnia 29 września 1994r, o rachunkowości.

4. sprawozdanie finansowe obejmuje (poza wprowadzeniem do bilansu):
- bilans pełny
- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunek przepływów pienięznych sporządzony metodą pośrednią
- dodatkowe informacje i objaśnienia
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Pozostałe (op cj o nalnie)
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Irrformacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)
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PlERWSZA WOJSKOWA
§ PÓŁ,PZI Ęl_N !Ą M | Ę§ZKAN! gy,vA

(danejednostki)

BILANs
§porządzony na dzień ..... 31,1_2,2019

jednostkaobliczeniowa: zł

AKTYWA
Stan na dzień kończący

PASYWA
Stan na dzień kończący

rok bieżący

2019

rok poprzedni

2o18
rok bieżący

201 9

rok poprzedni

20,18
A Aktywa trwałe 90 863 514 34 77 R62 q56 Rq A Fundusze wła§ne 83o77 oo3)1 54)77 n77 ?1

I
wartości niematerialne
i prawne 0,00 0,00 I Fundusz podstawowy 80 890,176,03 E4 951 006,29

l
Koszty zakoliczonyclr prac
rozwo.jowych 0,00 0,0c 1 Fundusz udziałowy 262 259,09 263 959,0§

2 wartość firmv 0,00 0,0c 2 Fundusz wkładów l-nieszkaniowvch 0,00 51 687 047,2c

_J

Intre wartości nietrraterialtre
i prawne 0,00 0,0c 3 Fulrdllsz wkładów budowlanych 80 627 916,94 0,0c

4
za|iczki tra wartości
nienraterialnę i prawne 0,00 0,0c II Fundusz zasobowy 0,00 0,0c

II Rzeczowe aktywa trwałe 90 863 514,34 77 862 956,8§ III Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

l srodki trwałe 90 863 514,34 53 887 574,5§ Iv pozostale fundusze rezerwowe 1 357 678,00 1 421 177,36

a)
grllllty (w tym pl,awo
uzytkowatria wieczystego grurrtu) 23 172220,18 17 275 107,1 V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,0c

b)
budynki, lokale, prawa do lokali
i obiekty inżynierii lądowe.1
i wodnej

67 666 818"l6 36 612 467,4t vI Zysk (strata) netto 829149,18 905 453,6e

c) tttządzenia techlriczne i tnaszytry 0,00 0,0c vII Odpisy zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,0c

d) śr,odki tI,alrsportu 0,00 0,0c nd 0,00 0,0c

e) inne środki trwałe 24 476,00 0,0c B Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania 20 157 147,40 37 907 528,74

2 srodki tlwałe w budowie 0,00 23 975 382,3c I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
3

zaliczki rra środki tr-rvałe
w blrdorvie 0,00 0,00 1

Rezerwa z tytułtt odroczotrego
podatku dochodowego 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 2
Rezerwa na świadczenia
emetytalne i podobne 0,00 0,00

l Od jednostek powiązariyclr 0,00 0,0c - dłrrgotermilrowa 0,00 0,0c

2
Od pozostałyclr.|ednostek,
w któr,ych jednostka posiada
zaalgażow anie w k ap ita le

0,00 0,0c - krótkotelrriitrowa 0,00 0,0C

3 Od pozostałych.jednostek 0,00 0,00 3 Pozostałe lezel,wy 0,00 0,00IV InwesĘcje długoterminowe 0,00 0,00 długoternritrowe 0,00 0,00
l Nien-rchorrrości 0,00 0,0C - krótkotcrtlrinowc 0,00 0,00
2 Wartości rrietnaterialne i prawtre 0,00 0,00 II zob owiązania d|u goterminowe 9 77o 076,76 2236 589,79
J

Długotcrnlinowe aktywa
finansowe 0,00 0,0c 1 Wobec jednostek powiązarrych 0,00 0,0c

a) w.jcdnostkach powiązanyclr 0,00 0,0c 2
Wobeo pozostałycli jednostek,
w których jedrrostka posiada
zaangażow anie w kapitale

0,00 0,0c

- udziały lub akcje 0,00 0,0C 3 Wobec pozostałyoli jednostek 9 770 076,76 2236 589,79
- tnne papiery wartościowe 0,00 0,0c a) kredyty ipożyczki 1 777 512,55 2236 589,79

- udzielone pożycz,ki 0,00 0,0c b)
z tytlrłu enlisji dłużrrych
papierów wartościowyclr 0,00 0,00

- inne dhrgotenninowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 c) irrne zobowiązatria fi tralrsowe 0,00 0,00
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b)
w pozostałycl] 

.j ednostkach,
w któryclr jedrrostka posiada
zaatrgazowanie w kapitale

0,00 0,0C d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

- udziały lr.rb akcje 0,00 0,0C e) 1nne 7 992 564,21 0,00

inne papiery wartościowe 0,00 0,0c ilI Zobowiązania krótkoterminowe 7 280 426,64 35 670 938,95

- udzielone pożyczki 0,00 0,0c 1
Zob ow iązania wobec j edno stek
polviązanych 0,00 0,00

itrtle clłtl gotcrt-t-tirrowe aktywa
flnatlsowe 0,00 0,0c a)

z tytlrłu dostaw i trsłttg,
o okresie wyrnagalrrości:

0,00 0,00

c) w pozostałyclr jednostkach 0,00 0,0c - do l2 nliesięcy 0,00 0,00
- udziały ltrb akcje 0,00 0,0c - powyżej 12 rniesięcy 0,00 0,00

irrnc papiely wartościowę 0,00 0,0C b) lnne 0,00 0,00

- ttdzięlone pożyczki 0,00 0,0C 2
Zob ow iązania wobec pozostaĘch
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

intre długotet,tnitrowe aktywa
fitransowe 0,00 0,00 a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności: 0,00 0,00

4 Inrre inwestyc.je dłttgotertrrinowc - do 12 rrriesięcy 0,00 0,00

V Dłu goterminowe rozliczenia
międzyokresowe 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

l
Aktywa z tytuhr od1,oczonego
podatku dochodowego 0,00 0,00 b) lnne 0,00 0,00

2
Inne rozliczenia
rrriędzyokesowe 0,00 0,00 3

Zob ow iązania wobec pozo staĘch
jednostek 7 25o284,62 35 642 095,57

B Aktywa obrotowe 12 370 636,27 14 322 209,16 a) kredyty ipożyczki 430 977,24 402 877,24

I Zapasy 0,00 0,00 b)
z tytułl erlis.|i clłużrrych
papierów wartościowyclr 0,00 0,00

1 Materiały 0,00 0,0c c) inrre zobowiązatria finansowe 0,00 0,00
ż Półproclukty i produkty w tokrr 0,00 0,0c d)

z tyfułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności: 5 085 299,3,| 4 333 265,75

J Proclr-rkty gotowe 0,00 0,0C do 12 rlriesięcy 5 085 299,31 4 333 265,75
4 Towary 0,00 0,0c - powyżej l2 nliesięcy 0,00 0,00
5 Zaliczkt na dostawy i usługi 0,00 0,00 e)

zaliczki otlzymal]e na dostawy
i r:sługi 0,00 29 690 936,32

II Należności krótkoterminowe 5 789 547,42 3 951 726,99 0 zoborviązatlia wękslowe 0,00 0,00

1

Należnośoi od jednostek
powiązarryclr 0,00 0,00 c)

ztytułl podatków, ceł,
ubezpieczeń społeczrryclr
i zdlowotnych oraz innych tyttrłów
publicznoprawnych

927 068,01 346 739,77

a)
z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty: 0,00 0,0c h) z tytttłl wynagrodzeri 90 073,42 78 985,59

- do l2 rrriesięcy 0,00 0,0c i) 1nne 716 866,64 789 290,90
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,0c j) zob ow iązania wobec osób

uprawnionyclr: 0,00 0,00

b) lt]Ile 0,00 0,00 - zobowiązania wobec osób
uprarvtrionych gztrr 0,00 0,00

2

Należrrości od pozostałyclr
jednostek, w których jedrrostka
posiada zaalgażow anie w
kapitale

0,00 0,00 - zobowiązarria wobec osób
uprawtliolryclr - lokale użytkowe 0,00 0,00

a)
z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty: 0,00 0,00 k)

zobowiązania z tytułu wrriesionyclr
wkładów 0,00 0,00

clo 12 rniesięcy 0,00 0,0c l)
zobowiązania z tytułu zwt-otu
wkładów 0,00 0,00

- powyżej l2 rniesięcy 0,00 0,0c 4 Fltndrtsze specjalne, w tyrn: 30142,02 28 843,38
b) 1lille 0,00 0,00 - fundrtsz remontowy 0,00 0,00

J
Należności od pozostałych
jednostek 5 789 547,42 3 951 726,99 IV Rozliczenia międzyokresowe 3 106 644,00 0,00

a)
z tytułu dostar.v i usług,
o oklesie spłaty: 4 075107,50 3 415 540,09 1 UjeIlltla wartość fi r,nly 0,00 0,00

do 12 niesięcy 4 075 1o7,5o 3 4,15 540,09 2 trne lozliczenia rliędzyoklesowe 3 106 644,00 0,00
powyżej 12 niesięcy 0,00 0,00 dłlrgoterrrrirrowe 0,00 0,00
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b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeir społeczrryclr
i zdrowotnych olaz itrtrych
tyhrłów ptrblicznoprawrrych

424180,81 197 266,72 - klótkoterminowe 3 106 644,0c 0,00

c) 1nllę 1 175120,94 122 875,6c J.
Nadwyżka z eksploatacj i

i utrzyrnania niertrchorności
0,0c 0,00

d) docl-rodzotre tra dlodze sądowei 115138,17 216 044,58

e)
należrrości od osób
uprawlriorrych: 0,00 0,00

lokale niieszkalne 0,00 0,00

lokale irżytkowe 0,00 0,00

III Inwestycie krótkoterminowe 2 880 828,27 7 840 598,23

l
Krótkoterminorve aktywa
filratrsowe 2 880 828,27 7 840 598,2

a) w jeclrlostkach powiązarrych 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00

ilrrre papiery wartościowe 0,00 0.00
udzielone pożyczki 0,00 0,00
inrre krótkoterrninorve aktywa
filransowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,0c
- rtdziały htb akcie 0,00 0,0c

inrre papiery wartościowe 0,00 0,0c
- udzielone pożyczki 0,00 0,0c
- inne klótkotelminorve aktywa

flnansowe 0,00 0,0c

c)
środki pieniężne i inrre aktywa
pierriężne 2 880 828,27 7 840 598,23

- środki picrriężne w kasie i na
rachurlkach 2 880 828,27 7 840 598,23

11e środki pieniężne 0,00 0,0C
nne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2
Inne inwestycje
krótkotennitlowe 0,00 0,00

IV krótkoterminowe rozliczenia
międzyokre§owe 3 700 260,58 2 529 883,91

1
Inne krótkoterrrrinowe rozliczenia
rniędzyokt,esowe 2 259 038,5,1 1434345,32

2,
Niedobór z eksploatacj i
i utrzyrnania nieruchomości 1 441222,07 1 095 538,62

00 0,00 0,0c

c Należne wpłaty na fundusz
pod§tawowv 0,00 0,0c

D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

AKTYWA razem
§qqlapoz.AiBiCiD) 103 234 150,61 92 185 ,166,05 PASYW"Ą, razem

(sumapoz.AiB) 103 234 150,61 92 185 166,05
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PlERWSZA WOJSKOWA
SPoŁDZlELNlA
MlE§ZKANloWĄ

(dane jednostki) 
RACHUNEK ZySKow I STRAT

sporządzony za okres Ql 0.1 2919. , .31.12 _2019
(łvariant porównawczy)

jeclnoslln obliczaltiolva: ., . |!

Wiersz Wyszczególnienie i@
2019 | 2018

A !4ychody netto ze sprzedażv i zrównane z nimi. w tvm: 18 360 240,42 18 034 947,7i
- od jednosJek powiązanyclr 0,00 0,0(

I Przychody l1ętto ze splzedaży produktów. w tvnl: 18 360 240,42 18 034 947,7i
a) z opłat za eksploatację i utrzytnanie nieruchoniości 16 91 0 B70.9c 16 625 564,9e
b) z działalnośoi własnej 1 449 369,52 ,1 409 3B2,81

]I Znliala stanu pfoduktów (nviększenie - waltość dodatnia,
zllniejszerlie - wartość ujelrlna) 0,0c 0,0c

III Koszt wytworzerria produktów na własne rlotrzebv iednostki 0,0c 0.0c
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i rrrateriałów 0,0c 0.0c
B Koszty dzialalności operacl,i nei 18 710 871 ,91 18 023 567,23
I Amortyzacja 9 869.1 0,0c
II Zrrzycie rrrateriałów i energii 6 533 022.49 6 494 524,2Ł
III Usługi obce 1 991 306,35 1 942 237 ,71IV ł9@]ki iopłaty,wtyln: 99B 431,56 976 960.15

podatek akcyzowy 0.00 0,0c
Wyrragroclzerria 4 802 799.30 4 304 308,8(Vl Ubezpieczenia społeczne i irrrre świadozelria, w tytrr: 939 11B.39 B50 275,7(

- elnetytalne 463 858,52 410 337,0(
VII Pozostale koszty rodzajowe 3 436 324,6€ 3 455 260 6,
VIII Wartośc splzedanych towarów i materiałóiv 0,0c 0.0rx Razerri koszty rodzajowe, w tyrlr: 18710 871.91 18 023 567.2i

a) z eksploatacji i rrtrzyrnania nicruoholności 1B 350 35,1,37 17 677 9B0,0C
b) z działalności własnej 360 520 54 345 589.2:

C Zy§k (strata) ze §przedązy (A - B) -350 631.49 1 380.54
I Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchonrości (AJa - B,IXź) 1 439 480,47 1 052 415,04
II Wynik ną działalności pozostałej (C C.I) 1 088 848,98 1 063 795 5f
D Pozostale przychody operacyjne 120 312,06 140 037,9a
I Zysk z tytułu rozchodu nieflnansowych aktywów trwałyń 0,00 10 569,1(
lI Dotacje 0.00 0.0(
III Aktualizacja wartości aktywów triefinansowych 0.00 0.0(IV Inne przychody operacyjIre 120 312 06 129 468.8ł
E Pozostale koszty operacyjne 151 840,41 65 262,0[
I Strata z łtuhr rozchodu niefinalrsowych ukty.',"ó* tr*ałyń 0,00 0,0(
II Aktualizacja wartości aktyi!ów rriefi narrsowyoIr 0,00 0,0c
IlI Irrne koszty operacyjlre 151 840,41 65 262.0t
F Zysk (strata) z dzialalngści operacyinei (C + D - E) _382 159,84 86 ,156,41

G Przychody finansowe 64 7o8.1 52 934.61
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tytn: 0,00 0,0c

a) od.jedrrostek powiązarrych, w tym: 0,00 0.0c.. w któIychjednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0.00 0.0c
Lr) od Jedlloslek pozoslałyclt. w tym 0.00 0.0C

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 n
II Odsetki, w łnl: 64 708.13 52 934.61

- od jednostek powiązanyclr
0.00 0.0(

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finarrsowych, w tyrn: 0,0c 0,0(
- w jednostkach powiązanych

0,0c 0,0(IV Aktualizacja wartości aktywów finatrsowych 0.0c 0.0t
Innę

0.0c 0.orH Koszł finansowe 64 339"1 93 471,04
I Odsetki, w tytn: 64 339,1 93 47,1,04

- dla jedriostek powiązariych 0,0c 0,0c
II trćlta tytr,lłtl rozcliodu aktywów filralisowyoh, w tylll

w jednostkach powiązanych
0,( 0,0c
0,00 0,0c

III Aktualizac.i a wartości aktywów lirrarrsowych 0,00 0,0(IV Inne
0,00 0,0(
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Zysk (strata) brutto (F + G - H) _381 790,8§ 45 620,0Ą
Nadwyżka przychodów z roklr ubiegłegtl 0,0c 0,0(
Nadwyżka kosztów z roku rrbiesłego 0,0c 0,0(

I]I Zysk (strata) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodów/kosztów z rok]"l
ubiegłego (] + I.I - I.il)

_381 790,8e 45 620,0l

J Podatek dochodowy 230 282,0c 235 705,0c
K pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zysku (z$,ięk§zenia §tratv) 0,0c 0,0c
L Zysk (strata) netto (I - J - K) -612 072,Bę -190 084,9(
I Nadwyżka przychodów roku bieżącego 0,0c 0,0(
II Nadwyżka kosztów roku bicżącego 1 441 222,0i 1 095 538,62
I]I Zysk (strata) netto po uwzględnieniu rradwyżki przycliodów/kosztów z roku

ubiegłego i bieżącego (LIII - J - K- L.I + L.]I) 829 149"1€ 905 453,6€
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PlERWSZA WOJSKOWA
§ pOŁDZ.l Ę LN|A, M l Ę§.ZMN |,9WA

(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAI\ W FUNDUSZU WŁASNYM
sporządzone za okres, q1.01.?a1.9.:.31.,1?..?9,'t_9.,

.jednostkaohliczeniou,ą; Zł

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za

rok bieżący

2019

rok poprzedni

2o18
I Fundusz własny na początek okresu (BO) 54 277 637,31 57 279 626,07

- zniany przyjętych zasad Qlolilyki) raclrutikowości 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00

I.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach 54 277 637,31 57 279 626,07
l F'undusz podstawowy na początek okresu 51 951 006,29 32 184 601,30

1.1 Fulrdusz udziałowy na początck okrcsu 263 959,09 265 659,09
a) zrviększenie (z tytułu) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
b) znrrriejszenie (z tytuhr) 1 700,00 1 700,00

zwrot udziałów 1 700,00 1 700,00
0,00 0,00

0,00 0,00
1.2 Fundltsz udziałowy na konico okrcsu 262259,09 263 959,09
1,3 F'ltndrtsz wkładów lnieszkatriowyclr tra początek okresu 0,00 31 91B 942,21

a) zwiększenie (z tynrlu) 0,00 23 362 213,22
wyod|ębnienie (wańość umorz.) budynki i qruntv 0,00 B09 99B,20
przeniesienie z funduszu zasobowego 0,00 22 552 215,02

0,00 0,00
b) znlnicjszcnic (z tytułu) 0,00 3 594,108,43
- zmniejszenie wartości śr, trwałych (vvyodr.) 0,00 1 264 757 ,50- zmniejszenie warto§ci śr. trw. budynki i grunty (wyodr,) 0,00 2 329 350,93

0,00 0,00
I.4. Fltndusz wkładów mieszkaniowych na kotriec okresu 0,00 51 687 047,00
l,5. Fundrrsz rł,kładów budorvlanych tra początek okresu 51 687 047,20 0,00

a) zrviększenie (z tytuhr) 41 204705,04 0,00
- Wyodrębnienie(umorzenię) budynki i grunty 0,00 0,00- przeniesienie z funduszu zas.2018/Wańość gruntu 20.19 5 634 100,00 0,00- wpłaty (rozliczenie zaliczek) na fundusz wkł. 35 570 605,04 0,00

b) ztnniejszenie (z tyhrhr) 12 263 835,30 0,00
umorzenie budylków i gruntów 201 9 ,l 857 686,9,1 0,00
Wańość początkowa bud. i gr. 0,00 0,00
wańość netto prawa wiecz. uź.(przekształcenie) 10 406 148,39 o,00

1.6. Fundusz wkładów budowlanych na koniec okresrt 80 627 916,94 0,00
1.7 . Fundusz podstawowy na koniec okresu 80 B90 176,03 5,1 95,1 006,09
2. Fundusz zasobowy na początek okresu 0,00 22 552 215,02

2.1 Ztlrially ftrrrduszu zasoborvcgo 0,00 -22 552 215,02
a) zwiększenie (z tytLrłu)

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

b) znlnicjszcnic (z tytułu)
0,00 22 552 215,02

0,00 22 552 215,02

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

ż.2. Stan fundrtsztt zasobowego na koniec okresu 0,00 0,00
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J.
Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

3.1 Znriany fundl,tszu z aktrralizac.ji wyceny 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tyttrhr) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
3.2 Fundltsz z aktualizacji wyceny lra kotriec okresit 0,00 0,00
4, Pozostałe fundusze rezer.wowe na początek okresu 1 421 177,36 1 833 340,59

4,1 Znriany pozostaĘch firnduszy rezertvowych _63 499,36 -412163,23
a) zwiększcnic (z tytLrłu) 126 585,60 283 107,00

ze sprzdaży lokali 126 585,60 283 107,00

0,00 0,00

0,00 0,00
b) zrr-rr-riejszenie (z tytLlltl) 190 084,96 695 270,23
- pokrycie niedoboru GZM 190 084,96 695 270,23

0,00 0,00

0,00 0,00
^1

pozostałe fundrtsze rezerwowe na koniec okresu ,1 357 678,00 1 421 177,36
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 905 453,66 709 468,76

5.1 ZyskzIat ubiegłych na początek okrestt 905 453,66 709 468,76
- zlniany przyjętych zasad (polityki) rachltrrkowości 0,00 0,00
- korekty błędóW 0,00 0,00

5.2 Zyskzlat ubiegłych na początek okreslt, po korektaclr 905 453,66 709 468,76
a) zwiększerrie (z tynrłLr) 0,00 0,00

- podziału zysku zlat rrbiegłych 0,00 0,00
0,00 0,00

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

b) znlniejszenie (z tytufu) 905 453,66 709 468,76
- pokrycie niedoboru GZM 905 453,66 709 46B,76

0,00 0,00

0,00 0,00
5.3. Zysk z lat ubiegĘch na kotriec okręslt 0,00 0,00
5.4 Strata z lat ubicgłych na początck okrcsu 0,00 0,00

- zlniany przyjętych zasad (polityki) rachtlnkowości
- korekty błędów 0,00 0,00

5.5. Stlata z lat ubiegłych na poozątek okresu, po korektach 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tyfuhl) 0,00 0,00

- przetriesietria straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

0,00 0,00

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

b) znrniejszenie (z tytrrhr) 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

5.6 Strata z lat ubiegĘch na koniec okresu 0,00 0,00
5.7. Zysk (stl,ata) z lat ubiegĘch na koniec okresu 0,00 0,00
6. Wynik netto 829 149,1B 905 453,66

a) Zysk netto B29 149,18 905 453,66
b) Strata lretto

0,00 0,00
c) odpisy z zysku

0,00 0,00
II Fundusz własny na koniec okresu 83 077 003,21 54277 637,11

III. Fundusz wlasny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straĘ) 83 077 003,21 54 277 637 

"l1
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RACHU NEK PRZEPŁYWOW PIEN !ĘŻNYCH

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za

rok bieżący
2019

rol( poprzedni
2018

A. PrzepĘrvy środków pieniężnych z działalności operacvinei
I. Zlsk (strata) netto 829 149j8 905 453,66
II korektv razem -2 045 271,87 -2 539 265,49
l Anrońyzacja 9 869,17 0,00
2. Zyski (straty) z tytuhl różnic kursowyclr 0,00 0,00
_). Odsetki i udziaĘ w zyskach (dywidendy) 63 044,72 92729.5,|
4 Zysk (stI,ata) z działalności inwestycyinei 0,00 10 569,10
5. Zm na stallu rezel,w 0,00 0,00
6. Zm na stanu zapasów 0,00 0,00
7, Zn na stanu należności 1 837 820.43 -24o 611,03
8. Zn na staIlu zobowiązari kr,ótkoteIrninowych, z wyjątkiern pożyczek i krędvtów 881 193,43 -2 97B 546,27
9. Znl iana stantt r ozliczeń nriędzyokresowyclr ,l 936 267,36 2 002 470,59
l0. Inne korekty -3 097 826"12 1404739,19
uI. Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacvinei (I+/-II) 1 2,16 122,69 1 633 811 ,83
B. łrłąĘwv środków pieniężnych z działalności inwestvcvinei
I Wpłyrvy 4 837 443,23 25 554 571,43
l Zbycie wartości IrieInatęrialnych i prarvnyclr oraz rzeczowych aktywórv trrvałvń 0,00 10 569,10
2. Zbycie inwestyc.ji rv nieruchonrości oraz wartości lriemateI,iahie i prawlie 0,00 0,00

Z aktywów finansowych. w tylll: 0,00 0,00
a) w jedno§tkach powiązanyclr 0,00 0.00
b) w pozostałych.ie<!nostkacl-t 0,00 0,00

- zbycie aktywów finanso,ł]ych 0,00 0,00
- dywidendy i udziaĘ w zyskach 0,00 0,00
- spłata udzieloIlych pożyczek długoternrinowych 0,00 0,00
- odsetki 0,00 0,00
- inne wpłwy z aktywów fillansowych 0,00 0,00

4. Innc wpływy inwcst)zcyjnc 4 B37 443,23 25 544 002,33
IL Wydatki B211 9u,14 16 417 168,64
l Nabyoic watości nicnlatcrialnych i prawny ch oraz rzcczolvyoh aktywów t.r"ałych B 149 823,13 16 417 168,64
2. inwestycje lł, nieruclrotrrości oraz wartości nieniaterialne i prawtre 0.00 0,00
3 Na aktywa finan§owe, w tylT: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiąząnych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkaclr 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansoivych 0,00 0,00
- udzielone pożyczki dłrrgoterminowe 0,00 0,00

4 Innc rł,ydatki inlvestycy.jne 62,131 ,01 0,00
ilI. przepbrvy pieniężne netto z działalności inwesĘcYinei (I-II) _3 374 510,91 9137 402,79
C. Przepbw}, środków pieniężnych z dzialalności finansowei
L WpĘtvy ,126 585,60 653 107,00
1 Wpływy Iretto z wydania

oraz dopłat do kapitalr.l
rrdziałów (emisji akcji) i innych iIrsttltt-lreIrtów kapitałowych

0,00 0,00
1 Kl,cdyty i pożyczki 0,00 370 000,00
3 Enlisja dfu żnych papierów wartościorvych 0,00 0,00
4. Inne wpłyrvy finansowe 126 5B5,60 2B3 107,00
Il. wvdatki 495 721 ,96 736 717,B8
1 Nabycie udzialów (akcji) własnych 0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wylńaty na rzecz właścicieli 1 700,00 0,00
3 ,ypłaty na t,zecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 1 700,00
4 Splaty ktedytów i pożyczek 430 977,24 642 288,37
5. Wykup dfu źnych papierów wartościorvycl-r 0,00 0,00
ó. Z tytułu innych zobowiązali finansorł,ych 0,00 0,00
1 Płatriości zobowiązań ? tynrłu urnów leasirrgtt fina,r**"eo 0,00 0,00
8, Odsętki 63 044,72 92729,51
9 Innc wydatki 1inansowc 0,00 0,00nI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowei (I-ID _369 136,36 _83 610.88
D. Przepbrvy pieniężne netto, raze!4 (A.IlI+/-B.III+/-C.iiI) _4 959 769,96 7 419 980.08
E. Bilansowa zmiana §tanu śro$iwpĘiężnych, w tym: -4 959 769,96 7 419 980,08

- znriana stanu środków pieniężtlycllzlytułu róZnic ku.sowvch 0,00 0,00
F. Srodki pieniężne na początek okres!! 7 840 598,23 420 618,15
G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 2 880 828,27 7 B4o 59B,23

- o ograniczoncj rnożliwości dysponowania 454 322,83 0,00
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PlERWSZA WOJSKOWA
sPoŁDZlELNlA sporządzony za okres .91 .q'! ,?9,19...ą1,1?.?Q19

(metoda pośrednia) jednostka obliczeniowa:
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WyszczegóInienie

Rok bieżący Rok poprzedni
(opcjonalnie)

Wartość

Podstawa prawtra
(obowiązkowa

clla wartości większych bądź
równych 20 000 zl)

Wartość

łączna
zzysk5w

kapitałowych
(opcjonalnie)

z innych źródeI
przychodów
(opcjonalnie)

art.
ust. pkt lit,

łączna
zzysków

kapitałowych

z innyclt
żródeł

przychodów(opcjonalnie)

A. Zysk (stl,ata) brutto za dany
rok -381 790,89

B. Przychody zwolriione
z opodatkowania (tnvałe różnice
pomiędzy zyskierrVstratą dla
celów rltchttrlkowych a docho-
denr/stratą dla celów
podatkowych), rv tym:

0,00

Pozostałe*)

C. Przyclrody niepodlegające
opodatkowanirt w roku
bieżąoynr, w tynr;

0,00

Pozostałę*)

Rozliczenie róŻnicY Pomiędzy pod§tawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniaj q wyłqcznie j ednos tki zobowiqzane)

jetlnostku obliczeniolva; . . . ?! . .
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D. PrzycIrody podlegające
opodatkorvarrill w roku bieżą-
cym, trjqte w księgach I,achtrn-
kowyclt lat tlbiegłych, w tylll:

0,00

Pozostałe*)

E, Koszty niestanowiące
ktlsztil*,,rrrOunia przychodów
(trwa]e I,óżllice pollliędzy zys-
kiell/stlatq tlla celórv lachun-
kowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tynr:

152 578,54 0,00 152 578,54

odpis na PFRON 83 545,00 83 545,00 16 1 9

spisane nalezności 51 456,22 51 456,22 16 1 25

Pozostałę") 17 577,32 17 577,32
F, Koszty niettznarvatte za
koszly tlzyskaIlia przychodt'lw
tv bieżącylll roku. \Ą, tytll:

0,00

Pozostałę*)
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G, Koszty uznawalle zakoszty
uzyskania przyclrodów w rokLl
bieżącynr ujęte w księgach lat
ubiegłych, w tynl:

H. Strata z lat ubicgłych, w tynr:

L lnne zrrriany podstawy
opodatkowania, w tym:

s)W rvierszu nlożna rvykazać łącznie różnice o u,artościach n]rrrr.l, nż 20 00i ,l
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0,00

Pozostałe*)

0,00

1 441 222,07 1 441 222,07

Npływy za otrzymane media 721 817,42 721 817,42 12 3 1

ń/ynik podatkowy na GzM
lstrata) 719 404,65 719 404,65 17 3j

Pozostałe*)

J. Podstawa opodatkowallia
podatkicnr dochodowyr, r 1 212 009,72

K. Podatck dochodoivy 230 282,00


