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Nutncr KRS (polc obou,iązkowc dla.lcdnostck
wpisanycIl do Krajowego Rejestru Sądowego)

KRS,0,000,01,6736

Sprawozdanie finansowe §półdzielni mieszkaniowej

Wprowadzenie do rawozdania fina

Data sporządzenia sprawo zdanta finansowego

Datapoczątkowa i końcowa okresu, zaktóry sporządzono sprawozdanie

Jednostka danych liczbowych

Ę wzłotyclr l wtysiącachzłotyclt

Dane identyfi kujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamięszkalia
Nazwa Fimly

Pl ERWSZA WoJS KoWA SPoŁDZl ELN lA M l ESZKAN loWA

Województwo MAZoWEcKl E
Miejscowość WARSZAWA

Kraj poLSKA Województwo MAZoWlEcKl E

'o*'u' WARSZAWA
Ulica PAWA

Kotl pocztou,y 
o1_o30 'o"'n WARSZAWA

Podstawowy przedmiot działalności .j ednostki

Numcr PKD

6 8 3 2z ZARZĄDZAN|E ruleRucHolvlośclAMl WYKoNYWANE NAZLECENlE
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Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcj onalni e)

Wskazanie okręsu objętego sprawozdarriem finansowym

Data od 01.01 .2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie fitransow ę zawięra dane łączne, 1eżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne
jednostki organizacyjne sporządzającę sanrodzięltle sprawozdania finansowe:

D

X
sprawozdanie finansowe zawiera dane lączne

sprawozdanie nie zawięra danych łącznych

Założęnię kontyrruacj i działalności

Wskazanie, czY sPrawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przezjednostkę w dającej się przewidziec przyszłości:

Wskazanie, czY nie istnieją okoliczności wskazujące nazagrożenie kontynuowaniaprzeznią działalności:

tak 1brak okoliczności wskazujących lla zagrożetlie
kontynltowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagt ożenie
kotrtynrtowania działalności)

opis okoliczności wskazującyclr tra zagrożente kontynuowania działalności
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Zasady (polityka) rachunkowości, Ornówięnie przyjętycli zasad (polityki) rachuŃowości, w zakr-esie w jakim
ustawa pozostawia jednostcę prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (takze amortyzacji)

1. Księgi rachunkowe Pienłszej Wojskowej Społdzielni Mieszkaniowe1 prowaozorle są w
siedzibie Spółdzielni, Okresem obrachunkovvym jest rok kalendarzoW lozpoczynającysię w
dniu 1 stycznia a kończący się w dniu 3'1 grudnia. Księgi rachunkowe prowadzone są przy
uŻYciu komputera z wykorzystaniem programów informatycznychwspomagających ióh
Prowadzenie. Program komputerowy stosowany w Spółdzielni w pełni zanóz§ieĆza powiązanie
PoszczegÓlnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, którą stanowi ńsięga
główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz dziennik.

Zakładowy Plan Kont zawierawykaz kont księgigłownej i kont pomocniczych oraz opisujący
p_rłyj ęte przez S p ółdz ie l n i ę zasa dy kl asyfi kacj i zdarzeń g os pod a rczych.
Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu S.bit
System rachu n kowości i nformatycznej obej m ującej mod uły :

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

System ochrony danych w Spółdzielni:
- nośniki danych odporne na zagrożenia,
- sYstematYczne tworzone rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na tnruałych nośnikach
informacji,
-.ProgramY komPuterowe idane informatyczne systemu rachunkowości chronione przed
dostęPem osób nieupoważnionych i zniszczeniem poprzezzastosowanie 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 tnrałe, maszyny i lJrządzenia,
b) co2lata pozostałe składniki aktywów ipasywów

Obowiązujące w spółdzielni zasady wyceny aktywów i pasywów:
Środki tnrałe kontrolowane przezspółdzielńię o wartośói pówyzej 3500 zł zaliczanesą do
Środków tnłałych prowadzonych w ewidencji ilościowej oiaciąząĄkoszty spółdzielni w
momencie wydania do eksploatacji.
Składniki majątku o przewidywanym okresie uzytkowania dłuzszym niz rok o wartości
mniejszej niz 3500 zł zalicza się do kosztow materiałow.
Srodki tnruałe o wartoŚci powyzej granicznej, określonejw ustawie o podatku dochodowym od
osob PrawnYch Podlegają amońyzaĄi począwszy od pienłszego dnia miesiąca, w którym
następuje zrównanie sumy odpisow amortyzacyjnych z ich wańością początkową.
OdPisów amorlYzacyjnych od ujawnionycl. śroókow truvałych nieobjęiycn oótycnc)asową
ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wpiówao 

=.ńi^ ich do
ewidencji. PrzY ustaleniu okresu amortyzacjii iocŹnÓ; stawki Spółdzielnia uwzględnia okres
ekonomicznej uzyteczności środ ka tnffiłegó
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Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto składa się z:
- wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- vvyniku ze sprzedazy pozostałej działalności,
- wyniku z pozostałej dziełalności operacyjnej,
- wyniku z operacji finansowych,
- wyniku z operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowego obciązenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osob
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 s po rząd zo n e p rzy założeniu ko ntyn uowa n i a d zi ała l n ości g os pod a rc zĄ pr zez
Spółdzielnię w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przezconajmniej 12 miesięc! i dłuzej i nie
są znane okolicznoŚci wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółdzielnię
działalności.

3. \A/Ycena aktywów i pasywów oraz rozliczenie wyniku finansowego zostały dokonane wg
zasad określonych ustawą z dnia 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

DrUkowane pro9ramem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.DrUki.Gofin.pl



PlERWSZA WOJSKOWA
9PÓŁD1| ĘLN |A M l Ę§ZKANI oWA

(lane ierlnostki)

BILANS
sporządzony na rlzień 31.12.2019

jednostkaobliczeniowa:,zł

AKTYwA
§tan na dzień koirczący

PAsYWA
Stan na dzień kończący

rok bieżący

2019

rok poprzedni

201 8

rok bieżący

2019

rok popIzedni

201 8
A Aktywa trwale 90 863 514.34 77 86? 95689. A Fundusze wlasne 83 077 003.21 54 277 637 31

I
wartości nicnratcrialnc
i prawnc 0,00 0,00 I Funrlusz podstarvowy 80 890 176,03 51 951 006,2ś

I

Koszty zakoriczonych pt.ac

rozwo.jowych 0,00 0,0C l Fltndusz tldziałorvy 262259,09 263 959,0§

2 Waltość firnly 0,00 0,0c 2 l"un<ltlsz wkładów nricszkaniowych 0,00 51 687 047,2(

3
Itttle iva1,1ości nictnatct.ialnc
i prarvnc 0,00 0,0c 3 I-'ttli<lusz wkładów btrdowlanych 80 627 916,94 0,0c

4
zaliczki lla warttlści
,l tlj9lcri,!|rcj_!!l1lc _ 0,00 0,0c II Fundtlsz zasobolvy 0,00 0,0c

Il Rzeczowe aktyrva trwale 90 863 514,34 77 862 956,8ś IlI Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,0c

l sro<lki tlwałc 90 863 514,34 53 887 574,5( Iv pozostale fundusze t.ezerworve 1 357 678,00 1 421 177,3ę

a)
grullty (w tyll1 l]lawo
lrżytkolvattia,,vicczystcgo gr.untLr) 23 172220,18 17 275 107,1 v Zysk (strata) z lat ubieglych 0,00 0,0c

b)
budynki, lokalc, plawa do lokali
i obiekty inżynicr.ii lądorvej
i wodnej

67 666 818,16 36 612 467,4t vI Zyslr (strata) netto 829149,18 905 453,66

c)

d)

l,tt,zątlzenia 1cclrtriczno i nraszyny 0,00 0,0c vII Odpisy zyskrr netto w ciągu roku
obrotorvcgo (rvieIkość rrjcmna) 0,00 0,00

śr,odki transportLr 0,00 0,0c nd 0,00 0,00

e) inrle środlti t1,lvałc 24 476,00 0,0c B Zobowiązania i rezerwy na
zobołviązania 20 157 147,40 37 907 528,7Ą

2 sloclki trwało w bu<lowic 0,00 23 975 382,3c I Bg?erwy na zobowiązania 0,00 0,00
_1

ztt|iczki na środki tlwalc
w budorvic 0,00 0,0c l

ltczct,wa z tytułtl odloczol1cgo
podatku dochodowego 0,00 0,00

Itt Należności dlugoterminowe 0,00 0,00 ż
Rezerwa na śtviaclczcnia
cnlet,ytallre i podobrle 0,00 0,0c

l ()d,|cdnostck powiązanych 0,00 0,00 * dłttgoterlnilr<iwit 0,00 0,0c

2
O<l pł-lztlstalyclt .iednostek,
w kt(llych,jcdutlstka posiada
zaangażowaltic w kapitalc

0,00 0,0c i<rtitkotcrnritrowa 0,00 0,0c

_, C)d 1lozostałych .jcdnostek 0,00 0,00 3 pozostałc rezet,w 0,00 0,00IV lnwestycic długotcrminowc 0,00 0,00 dhtgotcrtrritrowc 0,00 0.00l Nicruchclnrości 0,00 0,0c l( Ió t kot c llrl inOwc 0,00 0,0!
2236 589,79

2 Wartośc! llietlratclialtlc i ptawtre 0.00 0,00

0,00

II 7nhnwi.roo,,i 9 770 076,76
3

Dltlgotct,llrinowc aktywa
fitratrsowc 0,00 1 Wobec jednostck powiązallych 0,00 0,0c

a) w,jcdrrostkach powiązanyclr 0,00 0,0( )
Wobcc 1lozostałych.|edrlostek,
w kLórych.jc<inostka posiada
zaalrgażowatric w kapitalc

0,00 0,0c

utlzialy lLrb akc.je 0,00 0.0r 3

a)

Wobco ptlzostałych jcdnostek 9 77o 076,76 2236 589,79innc pal.ticry wat.tościowc 0,00 0,0c krcdyty i 1lożyczki 1 777 512,55 2 236 589,79
- ttdzie]oIle p<lży czki 0,00

0,00

0,0c b)
z tyntłrt enlis.ii dłtrżnych
papiol,ów waltościowych 0,00 0,00

- innc długoterlrrirlowe aktyu,a
fitrallsowc 0,0c o) inne zobowiązattia fi tlarlsowc 0,00 0,00
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b)

w poz()stałych icrlnostkach,
w któt,ych.jednostka posiacla
zirallgltżowanic w kapilalo

0,00 0,0c d) zobowiązania wcks[owc 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,0C e) lnn0 7 992564,21 0,00

- innc papicry wartościowc 0,00 0,0c III Zobowiązania krótkoterminowe 7 280 426,64 35 670 938,95

- Lrclziclonc pożycz,ki 0,00 0,00 1

Zobowiązartia wobec jcdnostck
powiąZanych 0,00 0,00

- innc długotcltrrilrtllvc aktywa
llnansowe 0,00 0,00 a)

z tytLtłrr dostaw i trsłtlg.

o okresie wynlagaltlclści :
0,00 0,00

c) rv pozostałych.jerlnostkach 0,00 0,00 -clo l2ntiesięcy 0,00 0,00
utlziały lrrb akcje 0,00 0,00 - powyżci l2 nriesięcy 0,00 0,00
irulc papicl,y wartościowc 0,00 0,00 b) inltc 0,00 0,00

- utlziclonc pożyozki 0,00 0,00 2

Zobowiązarlia r.vobec pozostałych
jednostek, w któlych jednostka
posiada zaangażowanic w kapitale

0,00 0,00

inrlc dłrrgritelmitrowe aktywa
ilttaItsowe 0,00 0,00 a)

z tytttłLr dostaw i usług, o okresie
rł,yrnagalności: 0,00 0,00

4 Innc inrvcstyoje cllitgotcrlltillowc -dtl 12 nliesięcy 0,00 0,00

V Dlu goternrinowe rozliczcnia
nliędzyokresowe 0,00 0,00 * po,,vyżej 12 rlricsięcy 0,00 0,00

l
Aktyrva z tyttlłu 0droczollego
podatkir d<lclrodorvcg<l 0,00 0,00 b) l1,1|lc 0,00 0,00

2
Intre rozliczenia
nriędzyokrcsowc 0,00 0,00 3

Zoborł,iązania wobec pozostałych
.|cdnostek

7 250 284,62 35 642 095,57

l} Aktywa obrotowe 12 370 636,27 14 322 209,16 a) krcdyty l ylożyczki 430 977,24 402 877,24

I Zapasy 0,00 0,00 b)
z tytułtr eurls.ii clłużrrych
papicrów warttlściowych 0,00 0,00

l I\4 atcliałv 0,00 0,0c c) intrc zobowiązania fi tlalrsowe 0,00 0,00
ż Półplotlukty i 1llotlukty w t<lktr 0,00 0,0c d)

z tytttltr <lostarv i usług,
o okresic rvynragalności :

5 085 299,31 4 333 265,75
_, Pt,ocltrkty g<llowc 0,00 0,0c do l2 nliesięcy 5 085 299,31 4 333 265,75
4 Towary 0,00 0,0c porvyżc| l2 nlicsięcv 0,00 0,00
5 7,alicl,ki na dtlstarvy i usługi 0,00 0,0c c)

z,alicz,ki ollz,ynlatle na dostawy
irrshrgi 0,00 29 690 936,32

ll Należności krótk<lterminowc 5 789 547,42 3 951 726,99 0 ł!o,yllr.l!l]sĘ]9ys 0,00 0,00

l
Nalcżności od .joclnostck
1ltlwiązarrych 0,00 0,00 c)

z tyhrłtr podatk(lw, ccł,
ubezpicczer'r s1lołecznych
i zcllow<ltnych olaz inrryclr tyttrłólv
prrlllicznoprawrrych

927 068,01 346 739,77

a)
z tytułu dostarv i Lrsług,
o okrcsic spłaty: 0,00 0,00 h) z lytułu wynaglodzcti 90 073,42 78 985,59

do l 2 nliesięcy 0,00 0,00 i) lllne 716 866,64 789 290,90
,-powyźej l2 miesięoy 0,00 0,0c j) zobowiązania wobcc os<ib

ttlrI,awnitlltych: 0,00 0,00
b) llrlle 0,00 0,0c - zoborviązania wol;ec osób

tqlrawniotryclr gzlrr 0,00 0,00

2

Należllości ocl 1lozoslałyclr
jotlnostck, w któr,ych.jctlnostka
1;osiada zaangażtl.tvatrie w
kapitalc

0,00 0,0c zobowiązania wobcc osób
ltpritwtliottych, lokale trżytkowe 0,00 0,00

a)
z tytułu tlostaw i ltslug,
o oklcsie spłaty: 0,00 0,00 k)

zobowiązania z tytułu wtricsiolryclr
u,kładów 0,00 0,00

do l2 miesięcy 0,00 0,00 l)
zobowiązania z tyttlłtl zwrotu
wkłatlów 0,00 0,00

2s 84338
powyżcj l2 rniesigcy 0,00

_ 0,00

5 7Bg 547 A,2,

4 075 107,50

nóls tozTo

0,00 4 Fundtrszo slrccjalnc, rv tynl: 30142,02t) ll1l1c 0,0c - funtlrrsz l,elnontowy 0,00 0,00
) Nalcżności od trrozostałych

jcclllostck 3 951 726,9§ Iv Rozliczcnia międzyokresowe 3 106 644,00 0,00

a)
Z tytulu oostaw l usiug,
o okresie slrłaty: 3 415 540,09 l Ujenlna wartttść lirnly 0,00 0,00

3 415 540,09 2 Itlnc t,ozliczelria 3 106 644,00 0.oo
0,00 0.0c clłtlgotct,rrritiorvo 0,00 0,00
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b)

z tytrrlu podatkólv. dotacji, ccł,
ubczpicczcri spolcczrlyclr
i ztlrowolnyclr oraz ituryclr
tyttrłów 1rtrblicztloprarvnyclt

424180,81 197 266,7, - 1<rótkotclrninowc 3 106 644,00 0,0c

c) ll1l10 1 175120,94 122 875,6C J.
Nadrvyżka z ckspltlatacj i

i tttrzyrnania nięr,uchorności
0,00 0,0c

d) dochodzonc na dt,odze sądowci 115,138,17 216 044,5e

e)
nalcżntlści otl ostilr
uprawnionych: 0,00 0,0c

lokalc lnicszkalne 0,00 0,0c

- ]okale użytk<lwe 0,00 0,0c

tlI Inwestycj e krótkoterminowc 2 880 828,27 7 840 598,23

t
I(r,ótkotcrrlinorvc aktywa
filrłtlsowo 2 880 828,27 7 B40 598,2:

a) w.jctlnostkach powiązallvch 0,00 0,0c
lrdziały hrb akcic 0,00 0,0c
i tlno papiet,y wartościo,"vc 0,00 0,0c

- udzielone pożyczki 0,00 0,0c
- innc krótkotel,tlrinorvc aktyrva

lltrłtisowe 0,00 0,0c

b) w pozostałych .jeclnostkach 0,00 0,0c
* udziały lub akcie 0,00 0,0c
. innc papiery rvaltościowc 0,00 0,0c
udzielorrc pożyczki 0,00 0,0c

.' innc krótkotcnrrinorve aktywa
fitlatrsowe 0,00 0,0c

c)
śr,oclki 1lieniężnc i innc aktywa
picniężne 2 88o 828,27 7 840 598,23

- śt,odki picrriężnc w kasic i lla
lllcIlttIlkach 2 880 828,27 7 840 598,23

* innc środki pieniężnc 0,00 0,0c
, ilrnc aktywa 1lierriężnc 0,00 0,0c

2
Inne inwcstyc.ic
krtitkoternlinowc 0,00 0,0c

tV krótkotcrrn inowc t.ozliczenia
ntiędzyokresłlwe 3 700 260,58 2 529 883,9l

l
Innc kr'ixkotelIlrilrorvc tozliczcnia
rnięc,lzyokresowe 2 259 038,51 1 434 345,32

2,
Nictloból, z cksploatac.j i

i utrzylrrallia lliertrcholności 1 441 222,07 1 095 538,6i

00 0,00 0,0c

c Należne lvplaty na fundusz
podstawowv 0,00 0,0c

l} Udzialy (rrkcic) wlasnc 0,00 0,0c
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AKTYWA razem
(sumapoz.AiBiCiD) 103 234 150,6. 92 185 166,0{

PASYWA razenr
(sumrrooz.AiB) ,103 234 150,6. 92 185 166,0t



PlERWSZA WOJSKOWA
SPÓŁDZlELNlA
MlESZKANloWA.

(dane jeClnośtki)

RACHUNtrK ZYSKÓW I STRAT
§porządzolly za okres ...,. .a] P:l. _2Q.19 ..91 ,12 _2Q19.

(rvariatrt porórvnau,czv)
jacllnslkuoblicztltit;ll,tł: Zl

Wict,sz Wyszczcgólnicnic I tok UieZący I rrlt< poprrcdnil ," 
Il 2019 | 2018

A Przłchody netto ze §pr:zedażry i złównale z nilni, rv tyln: ,l8 360 240,42 18 034 947,7i
* od jedn<lstek powiązirly_ń 0,00 0,0c

I Przycltotly llc{ltl zu s|!, zgł]ly_,1,rg1!\!!\v]]l_!yl]]: 18 360 240,42 18 034 947,7i
łr) z opł_a! {a eksploatację i Lrtlzynlonio rlielucltonrości 16 910 B70,90 16 625 564,9e
b) z tlzlalalrltlści własltu,i

Ztlliittla slatlu proatlktOw 1zr^łękwcnió .- wafbść dodatnia.
zniliic.iszcnio wal,toś(l rlicnlnzD

1 449 369,52 1 409 382,81
lI

0,00 0,0c

II] K914|,,ul{wolzcnia pl,otluktów lra włastrc pntrr"bv i"łror*i 0,00 0,0clV Przychody ncttł] ze sprzcclaż,y totrlatów i rriatcriałćlw 0.00 0,0c
B Koszty dzialat!rości opcracvi nci 1B 710 871 .91 18 023 567.2!
l Ą!s!yz!ql.=-._---.- 9 869,17 0.0c
]] Zużyc Ę_!!19]"!]9r,/-1_9]]91g[ 6 533 022,49 6 494 524,2!
IIl Ushlgi obce

1 99,1 306.35 1942237.7
IV Podatki iopłaty,wtym:

- podatek atóYżowy ---..-- gqA r'3

0,00 0.0(
Wynagt,odzcnia 4 802 799.30 4 304 308,8(V|_ Q9<p§9!9r!4§p!Ł9rJ9r inlrc świadczeIlia, rł, tyltl _9ą9l19J9 850 275,7(

9l1lcl Vlalllc 463 858,52 4,10 337,0§
V]I Ptlzostałc ktls_zly-14Ęlpvl9_ 3 436 324.65 3 455 260.6iVlIl Wal,t<lśc sprzedanych torvarivl_ i nrateriakiił 0,00
IX I{azcnl koszty t,o<lzajowc. w tyltr: ,1B 710 871.91 1B 023 567,2i

_.a)_ż eKsploatacji i Utrzynlania nicluclrolrrości 18 350 351,37 ,l7 677 980.0t
b) z rizlałitlllości rvłasllc 360 520,54 345 589,2!c Złsk (stratrr) ze sprzedaży (A - B) _350 631.49 1 380.5l

I Wynik na cksp]oatacji l rrtr.zynlani! nioruclionńści (4Ji - BJX6 1 439 480.4,] 1 052 415,0ż
Il Wynik na działallrości ptlzostałc.j ((_) C'.I) 1 088 848,98 ,l 063 795,5t
t) Pozostnle przychqdy operacy,ine 120 312,o€ 140 037.9a
I Zysk z tyttllu l,ozchodu nigłilroryqwycł ałtY**u t, *,łvcl, 0.0c ,l0 569,1(

1I _.y*.U_l!91: 0,0c 0,0(IIl :1[tglizrrcja rya*oSOi aktywów liŃinttl§Ńych*--- 0.00 0.0cllrlrc pl,zyclr()(ly opelncyllrc
120 312-06 )q

E Pozostale koszty operac),jnc 151 840,41 65 262,08
I ytułu rOzchodu 1,1icf'inansorvych irk tyrvów tlwrrłvch 0,00 0,0cil Akttlalizacia wartości aktyrŃ llicfilrllllsO;ń 0,00

llI Il)llc kosZty operacyjnc 151 840,41 65 262.0ź
F, Zysk (strrrta) z dzialallości opcracvinei aC + D - Ir) _382 159.84 86 156.41(; przychody finansorvc

64 708,1 52 934.6jl)ywrtlendy itrdzialy rł,zysl<ncll, w tylll: 0,0c 0,0(
a) tld.lednostck 1rolviązallycl

lv których.i"dn,r.tka pusia,]a zai]lĘaż6wanG *Trrpiiil"
U.UL

oor
b) od Jednostellpg/o!]i!y!,Ł.Ł!}T: oor nor
. __jjjlty9]]Jlq!§lt.|losiada ;łn4lga;łorv1l1g 11Ępitalc 0.0c nnr

II vq§ętKl. w tvnl:
,r 64 708.1 52 934-61

0.0c
0,0c

lII Zysk z tytułu.roz€hodu a\!y_yśy 0.0
Yt .|!ulIvolĄ(r!ll pUwr4a,(llIYu||

0,00 0,0c/\Nr(l(llll.duId s,ill LOscl ill(lvwow rlllatlS()WV(:ll 0,00 0.0c

H 0.00 0.0(sZty
64 339,1 93 471,0żl Odsetki, w tynr: 64 339,18

0,00
93 471,0l* dla .iednostek porviązaliych

Qt*^r^.,r.,1.,l,. i,---;-.;--'_ 0,0(uu(MJLLllLl l()lcll()ull źlKIywOw lll)illls(t\Ą,ycll,w tytll: 0,00 0,0(
|,\7YYlq/,(lllYUll

A1,1,,^li..-^i.- i; - 0.00 0,0(n^l(ldrrz.llId WuIt0scI ilKlVWOw lll)ż|llś()wV{'h 0,00 0,0(
0,00 0.0(
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I Zysk (strata) brutto (F + G - H) -38,1 790.8e 45 620,0Ą
I Naclwyżka pI,zychodriw z 1,okrr trbie głcIo 0,0( 0.0(
Tl Naclrvyżka kosztóu, z t,oktt ubtogłg[o 0,00 0,0(
llI Zysk (sn,ata) brutto po urvzględnienirr nadwyżki przychodów/kosztów z roku

ubiegłego (I + I.I - I.II)
-381 790,89 45 620,0l

J Podatek dochodolvy 230 282,00 235 705,0(
K Pozo§tale obowiązkowe znlnieiszenia zysku (zwiekszenia stratv) 0,00 0,0(
t, Zysk (strata) nctto (I -J - K) -612 072,89 _190 084,9(
I Nadrvyżka pl,zyr:hodów ro|tu lricżącc9o 0,00 0,0c
II Nadlvyżka koszttilv loku bicżąccgo 1 441 222,07 1 095 53B,6i
IIl Zysk (stlata) t,letto po uwzgIędnieniu nadwyżki 1lrzyclrodów/kosztów z roktt

ubiegłego i big?ącego (1,1II - J - K- L.I -l- t,.Il)
B29 149,1 B 905 453,66
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PlERWSZA WOJSKOWA
s PÓŁDZl E L_N |A M ! E§ZKĄN I QWA

(tlanc jcdnostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
§porządzone za okre§,... 0:|..01.,291,9.:,?.1.,1.?..20.1,9..,.

iednoslkaollliczenioła; zł

Wiorsz Wyszczególnienie
Dlue za

rok bieżący

2019
rok popl,zcdni

2o18
I. Fundusz własny nl początel( okresu (ttO) 54 277 637,31 57 279 626,07

zllriany prz,y.iętych źasitd (polityki) I.achtrnkowości 0,00 0,00
- kolckty błqdów 0,00 0,00

l.a. Fundttsz lvlasny na początek okrcsu (BO), po korcktach 54 277 637,31 57 279 626,07
l !-undtrsz podstaworł,y na począte k okresrr 51 951 006,29 32 "l84 601,30

1.1 Iiulrclusz lr<lziałowy na początck okl.cstt 263 959,09 265 659,09
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00

t)) Zn)nleJszclll0 (Z tytulu) 1 700,00 1 700,00
zwrot udzialów 1 700,00 1 700,00

0,00 0,00
0,00 00n

1.2, }lundusz udziałowy nn kotlicc tlkrcsrt 262259,09 263 959.09
1.3 l.-ttIldttsz wkłatlórv trticszltalliowych na 1roczątck okrestl .--. 0,00 31 918 942,21

a) Z§tlększetllc (z tyttllu) 0,00 23 362 213,22
- Wyodrębnienie (Wańośc umorz.) budynKl| grunty 0,00 809 998,20- przeniesienie z fu!,!duszu zasobowego 0,00 22 552 215,02

0,00 0,00
b) zunicjszcnic (z tylułu)

0,00 3 594 108.43
_ __- z]!!Ęj§!9!§]ryą!l9ś!] ś_!ryq!ys!,]$p!!|_

- zmniejszenie Wańości śr. trw. budynki i grunty (Wyodr.)
0,00 1 264 757 ,50
0,00 2 329 350,93
0,00 0,00

1.4. }.LllldLtsz wklaciów nrieszkaniowvch Ila kolricc tlkt.esrt 0.00 51 687 047,0o
1.5 }irndtlsz u,kłarltirv bu<lorvlanych tra lrtlczątck tlkrcsrt 51 687 047,20 0,00

-_n, 1\]§Kszen, Łg'.ly!lŁ__
- wvoOręOnienieluńorząliel Uugyl*i rerńr---

41 204705,04 0,00
0,00 0,00

__. - przenlesienie z fund u9_z!, ą9źqlqĄ!9!.9§q!!!!!]ź9]!_
. j wplatv (rozliczenie zaliczek) na fund!]saW\i.

_ b) zntnicIszcnic tz tylrrłtt)

_ - Wartość początkowa bu!-L_gr,

., -. wańq§ć r]gtto prawa wiecz, uź,(przekształcenie)

5 634 100,00 0,00
35 570 605,04 0,00
12 263 835.30 0,00

,1 857 686,91 0,00
0,00 0,00

10 406 148.39 o.o0l,ó.
l] 80 627 916,94 0,00

P()(lstawowy l}a l(()l)lcc ()kresLl
80 890 176,03 51 951 006,097 F-undusz zasolrorvy Da początek ol(rcsu

._/,ł, r,r 1, ",!r1 rrylylrr

-++§-*_tytuhl) -_
0,00 22 552 215,02

_0.,09

0,00
-22 552 215,02

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

b) zrnnicjszcnic (, tviffi

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

0,00 22 552 215,02
0,00 22 552 215.02
0,00 0,00

2.2

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

0lllcc okl,estl 0,00 o,00
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3,
Fundusz z łktualiztcji wycerl}, na poclzątel( okresu - zniany przyjqtych
zasatl (polityki) rłchunkowości 0,00 0,00

3.1 Znliany fun<lttszrr z aktualizacji wyccny 0,00 0,00
a) zwiększcnic (z tytułLr) 0,00 0,00

0,00 0,00

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

b) znlniejszcnie (z tyttrlu) 0,00 0.00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
3.z Ftttrdtlsz z aktualizacji wycelly lla koniec okt,eslt 0,00 0,00
4, Pozostalc funrlusze lezct,worYc na pOcZątek okl.csu 1 421 177,36 ,1 833 340,59

1,1 ZnliaIry pozostałych fullrlLrszy t,ezcrtvorvych -63 499,36 412 163,23
a) zwiększcnic (z tyttlłLr) 126 585,60 283 107,00

- ze sprzdaźy lokali 126 5B5,60 283 107,00

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

b) znlrlicjszetlic (z tytulLr) 190 084,96 695 270,23
_ - pokrycie niedoboru GZM 190 084,96 695270,23

0.00 0,00
0,00 0,00

4,2 Ptlzostałe funduszc l,czcf\\,o\\,c na konicc okrcsu 1 357 678,00 1 421 177,36
5. Zysk (strata) ż lat ubicglyćh nu$!ą!g! olr9§rl 905 453,66 709 468,76

5.1 Zysk z lat ubiegłych na początck okt.cstt 905 453,66 709 468.76
- z:lriatry przl,jętyclt zasad (polrtyki) rłchttnkorł,ości 0,00 0,00
- koLckly błędórv 0,00 0,00

).z Lyskzlat rrbiegłyclr na początek okt.estt, po kor.ektach 905 453,66 709 468,76
) zrviększcnic (Z tytrlłtl) 0,00 0,00

I)odzialu zysku z lat rrbicglych 000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00

b) Zl]]nleJszeliie (z tytulu) 905 453,66 709 46B,76- pokrycie niedoboru GZM 905 453,66 709 468,76
0,00 0,00
0,00 0,00

5,3 Zysk z lat ubicgłych na koIricc okt,cstt

Strata z lat ubicgłych na początck okrcsu
0,00 0,00

5.4
0,00 0,00

lally pl'1.yj\:tych Zasad (polityki) rachunkowości
- korckty błędt5w

0,00 0,00
5,5, §łg'J:lLlłgj!§\9! "r!;o l<ol.cktłch 0,00 0,00

) zwlększcl}lc (z tynlłtl) 0,00 0,00
pżcl)lcstcnta stl,aty z lat łtblcglyclt <lo pokrycia 0,00 0,00

b) znrniejszenie (z tytuhr) _

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

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

5.ó.
0.00 0,00)lcglycl] na k()lllcc ok|,esu 0,00 0,00

5.7. Dlcglycl) lla kotrlcc okrestl 0,00 0,00
6. Wynik nctto

a) zysk nctlo
829 149,18 905 453,66
829 149,1B 905 453,66

c) odpisy z zysku
0,00 0,00
0,00 0,00

Il. Fundusz własny na koniec okrestt 83 077 003,21 54 277 637,11

ilI. Fundusz wla§ny, po uwzględnicniu proponowanego podzialu zyskrr
(pokrycia straty) 83 077 003,21 54 277 637,1,|
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P|ERWSZAWOJSKOWA RACHUNEK PRZEPŁYWOW PIEN|ĘŻNYCH
SPÓŁDZ|ELNlA
MlĘ§ZKĄN,lgy,vĄ. , 

sPorządzony za okres " ",9J, p1,?9,!9,: ,ą1,12,?Ql,g,
'(d;ińFń6ikii (metoda Pośrednla) jednostka obltczenlowa: . . .zł

Wyszczególnienie
alre Za

wlorsz rok bieźący
2019

rok poprzedni
2018

A. Prz€ptylvy środków ]risniężnvch z dzlalalności oDeracvinci
L zysk (strata) n€tto B29 149,1B 905 453,66
lI. Korekty łązam -2 045 271,87 -2 539 285.49
l Ątrlol,tyzac.ja 9 869,17 0,00
) Zyski (!llnty) z tyttrhr (ilnic kursorłych 0,00 0.00
3, ()dsctki i tldzialy w zyskactl (dywidclldy) 63 044,72 92729,51
4, Zysk (strata) z tlziłIłlttltści inwcstycy.iltci 0,00 -10 569 10
5. zllriuna statltt t,ezcrw

znliana staIrrt zatlesów
0,00 0,00

ó 0,00 0,00
7. znliana stanrt należności 1 B37 820,43 -240 611,03
8 _ł,:ul.,{iutLzgleyrypj!Ńólktlternrillowych, z wy.jątkicnl puzycrcIi i t<rcayti,w B81 193,43 -2 978 546.27
9. Znliana statrrt t,ozliczeli llliędzyoklcsowych 1 936 267.36 2 002 470,59
l0, Innc kot,cktv -3 097 826,12 1404739,19
III. Przcplylvy pieniężne netto z dzialrrlnoścl opcracyjnej (I+AII) 1216 122,69 1 633 81,|,83
B. Przeplywy środków pioniężnych z działalności illrvesĘcyinei
L Wpłyrvy 4 B37 443,23 25 554 571,43
] .!Ęls:g19!9L!9!ŁĘ1lbŁ"h i prarvnych ornr rzeir'o*y.Il aktyrv<iw tŃałyó 0,00 10 569,,10
2. Zlrycie inwcstyc.ii tv niel.uchotlttlści ot.az rva1,1ości nienlalct.iai,]c łrĘlrl,lrc 0,00 0.00
3. ł!Eygr_!rylg*y9!]_l_! !)/!l1 :

a) w jcdnostkaclr nowiirłrv.ll
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

- Zbycle aktyWóW tillallsolYych 0,00 0,00
- dywldclldy i Lldzialv u,zvskłclr.._ 0,00 0,00
- s|)lźltil uoZlcloIlYch |)()żVcZck tlłttpolerltlintlrYvclt 0,00 0,00

4,-
lL

0,00 0,00
- lntlc \vl)lywy z lrklVwriw lilrallstlwvcll 0,00 0,00

lllllc wplY\ĄlY tnwcstvcVI11c 4 837 443,23 25 544 002.33
Wvoalx! B211 954,14 16 417 168,64

l NaDyclc ]łartośol lrlcllralcrialnych i lrt.łrvnyoh or.az rzcczori,yclt aktŁyów tl.rvałych
lnwcslyc.ic w nicr.ucltolrlości <lI.az wal.tości ,,i.,iiireriul,,," i rl.u*n"

8 149 B23,13 16 417 168,64
2.

0,00 0,00Na okty*o finonro*e, .- 0,00 0,00
q/ vl _|w9ll\,§lĄqlrI p! w ląLallyvIl
L\.,, _.--^^]_i___t_ :_ r 0,00 0,00
U,, w })UZ(,§talIYcn lcoll()stl(ilcll 0,00 0,00

0,00 0,00

4
- (l(1.1L l(,llq |,\r/.y§ /.Kl ulLl'.l()leInllIlowc 0,00 0,00

nI. Przpnl
62 131,01 0,00

C.
-3 374 510.91 9137 402.7srrzeplywy srodkow Dicnicżtlvch z dZiillalności finrrn§ntvpi

_!plytvyI.
126 585,60 653 107,00l

,

Wplywy nctto z lvydallia tldziałów (en''irjl ol...lD i i,rry.l, i,Ń""r*,rtó- krpt.ł"r,y.l,
tll,łz tlorllłt do kauitalu
k rrlrlvlv i lrlrżrz.łl,i

0,00 0,00

3, Iilni<in rlhlrnrlłh -"^;;;A 

-''

0,00 370 000,00

4. lnne 0,00 0,00

lt. 126 585,60 283 107,00

l Nłl 495 721.96 736 717 .88

2.
\(l^!ll, wld§lIYUIl 0,00 0,00y l lllllu Wyl)lilly lla IZL.cz \Vlasclclcll_- 1 700.00 0,003. lntlc, ll

Sllłafv4,
... .,Jl,iBlJ Il(l ,/.L\/, $rllJLlLlglll u,y(lillKl Z lytultl |)0(l7laltl zvsl(u
k rcdvlńrri i wvrwr>nb 0,00 1 700,00

5.
43o 977.24 642 288,37

6.
0,00 0,00

7.
l l l lttl Ii|, s' y L I l

Plłtlrnici znlrn.,,i"-..i ż +rlitl1,, ,...,l.., l^-...:---., ż 0,00 0,00
.. tyl(!lu ulltUW tgd§lllgtl lInilI]Sowcl]o 0,00 0,00

9, ]nllc u,vtlłtL,i 63 044,72 92 729,51

lIl. Przen}vwv 0,00 0.00

D. pl,zenłvrvv -369 136.36 _83 610,88

E.
-4 959 769.96 7 419 980.08_--_*-,, - _..tlBll- J!A!ru §l Uu^Uw ul§lllśzltYcn- lv rum. -4 959 769,96 7 419 980,08

F.
lllrjlIl9l|lyc|,l Z tyltllll ro7nlc ktItsowvclr

§t'oflkt rlrAll!Ałn"
0,00 0,00

G. slodki nienipżna
7 840 598,23 42o 618.15
2 880 828,27 7 840 598,23v vtlglll!.Ul lgI lllUZ|l*,uscl Ovsl)()l]()w^11Ll 454 322,83 0,00
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L___ĘrP. lg]9gronych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1 
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Wyszczcgólllicllic

Rok bieżący Rok poprzedni
(opcjonahtic)

Wałośc

l)oclslarva prawna
(obon,iązi<olva

tlla rvarttlścj rviększych bątlź
Lótvttych 20 000 zł)

Wat,tość

łączna
z zysk(lw

kallitałowyclt
(opcjollalnic)

z inlrych żr,ótlcI
prz-ychotlów

(opcjonaInic)
art.

Ust. pkt lit.
lączna

z zysków
kapitałowych

z innych
żł6<Ieł

przychodów(opcjorralnie)

A. Zysk (sllata) bt,utto za clany
rok _3B1 790,89

I3. Przychody zwo]nione
z opodatkowallia (tIrvałc l,óżrlice
porniędzy zyskieldstr.atą dla
cclów t,achunkorvych a clooho-
dcn/stl,atą dla ccl(;w
poclatkowycl-r), rv tyur:

0,00

Pozostałc*)

C. Przychotly niopodlegaj ące
o1rodatkowalritl rv roku
bieżącyrll, rv lynl;

0,00

l)ozostałe*)

Iłozliczenie róŻnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podntkienl dochotlowyln a lvynikicm liinansorvym (zyskiernistratą) brutttl
(wyle l tl kti t1 lvy lqc:zn i e .j ecl n os tk i z o b o u, i tlzu n a )

.jąlno,slku ohlił:eniolvu; ., . 7! . .

Drukowanę pro9lamem DRUKI GoFIN WydaWnictWa PodatkoWego GoFIN - WWW,Druki.Gofln.pl



D, Przychody pcldlegttjące
opodatkotvatti1,1 w roku bieżą-
cym, tligtc w księgach l,achttn-
kowych lat tlbie8lvch, w tynl:

0,00

Pozostałc*)

E, l(oszty tticstallotviące
ktlsztćlu, tlzyskattilr pI,zychrld(lw
(tl,waIc różtlice DoniedZv ZVs-
kienVsllalą dla Ćelr\v rirĆhuir_
ktlrvych a cltlchodellr/stlati} dla
cclćlrv potlalkowych), w tynl:

152 578,54 0,00 152 578,54

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

spisane nalezności 51456,22 51456,22 16 1 25

Pozostałc*) 17 577,32 17 577,32
l. l(o§Zly lllc|,Izl)a\\,tll)c Za
l<oszty tlzyskirllilt pl,zychtrdórv
rv bieżqcylll Ioktl, w tvll):

0,00

Pozostztlcl*)

Drukowane proqran]em DRUKI GoFIN WydaWnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Drukl.Gofln.pI



Ci. Koszty tlzllawallc za koszty
tlzyskaliia pl,,,ycl]odów w loktl
bicżącynt trjęte w księg.lch lat
ubiegłych, w tylll:

},|. Strata z lat ubicgłych. w

l. Inne znliany podstawy
oporlatkou,arlia, w tynt:

J, Potlstarr,a opodatkowalrta
1rtltlatkicrn dtrcllotlowynr

'l'W u,iorsurt nlożnir lvykłzać łącznjc różnict, tl u,itrlościach uiższych 
"UlO 

000 ,l

DrUkowane programem DRUKi GoFIN Wydawl)ictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl

0,00

|'ozttsla]c*)

0,00

1 Ą41 222,07 1 441 222,07

Nplywy za otlzymane media 721 817,42 721 817,42 12 J 1

/yynlK podatkowy na GZM
'strata) 719 404,65 719 404,65 17 3j

|'<rzostalc")

1 212 009,72

K. I)odłtck doohodorvy 230 282,00



Pierwsza Wojskowa
Spółdzie!nia Mieszkaniowa

w warszawie

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansoweEo za 2OL9 r.

1. Wprowadzenie

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i

prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia (z tytułu zakupu), zmniejszenia

(z tytułu likwidacji) oraz stan na koniec roku obrotowego przedstawiono w tabeli nr 1

Podobne przedstawienie stanów itytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub
umorzenia dla majątku spółdzielni wykazano w tabeli nr 2 i 3.

2| kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów odrębnie
dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Spółdzielnia nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych,

3} kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie
okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art, 33 ust,3 oraz art. 44b ust. 10

4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście przedstawiono w tabeli:

Wyszczególn ien ie Stan na początek roku
obrotowego

Zmiany w ciągu roku Stan na

koniec roku
obrotowegozwiększen ia zmnieiszenia

Wartość (zł) brutto 26,613,7ż5,89 5.634.100,00 L7.087,966,75 ]-5,159.859,14

5) WartoŚĆ nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na
podstawie umów najmu lub dzierżawy,

Spółdzielnia nie posiada środków trwałych nieumarzanych lub nieamortyzowanych.
6) Spółdzielnia nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
7| Liczba oraz wartość posiadanych papierów Ńartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych,

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, Spółdzielnia nie posiada papierów wartościowych -
nie dotyczy.



śRoorlTRWAŁE, wRnrośc| NIEMATERIALNE l pRAWNE -2oL9 r.

Lp

7

8

Nazwa środków trwałych /
wartości niematerialnych i

prawnych

Grunty Wieczyste uż. gruntu

Grunty własne

Grunty własne-lokale użytkowe
PWsM

GR.0 - GRUNTY

Budynki mieszkalne

Hydrofornie

Pawia 73-biuro Spółdzielni

GR. l - BUDYNK|

Maszyny

Zespoły komputerowe

GR. lV - MASZYNY

9 GR.V-MASZYNY

10 GR.Vl - DŹWlGl

11 GR.Vll_śR,TRANSPoRT.

J,2 Wyposażenie biura

13 Narzędzia, sprzęt techniczny

GR, Vlll - WYPoSAŹENlE

ŚROOXl TRWAŁE

Programy komputerowe
WARTośc| NlEMATER|ALNE l

PRAWNE

WARTOŚĆ BRUTTO

Stan na Zwiększenia Zmniejszenia
01.01.2019 2ot9 żotg

26 61,31ż5,89 5 634 100,00 t7 o87 966,75

1,o 4B3 286,10

1 007 052,09

26 613 72s,89 t7 t24 438,79 L7 087 966,75

Stan na
31,.72.2ot9

15 159 859,].4

Io 483 286,70

].007 052,09

26 550 197,93

Stan na
31.12.2019 netto

11 681 881,39

t0 483 286,70

1 007 052,09

23!72220,L8

1,

2

3

4

5

6

t42269 955,21 65 479 LL7,33

69 542,90 30 684,00
2 t66 042,00 2 1,57 076,83

144 505 540,11 67 666 818,16

1,II 7 54 525 ,7 6

69 542,90

0,00

LLL 824 068,65

14 304,83

t2724,20

27 029,03

0,00

1 391 895,37

0,00

30 303,39

32 057,45

62 360,84

739 9I9 079,79

83 1,8ż,12

83 782,L2

30 5I5 429,45

0,00

21"66 042,00

32 68L 47L,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4 320,00

11 000,00

25 320,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

14 304,83

127z4,2o

27 o29,o3

0,00

1 391 895,37

0,00

44 623,39

43 057,45

87 680,84

83 1,82,12

83 L82,t2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 842,67

10 633,33

24 476,00

0,00

0,00

I

14

ll

4983t230,24 t7 087 966,7s t72662343,28 90 853 514,34



UMoRzENlE śnoorów TRWAŁycH,włRroścl NlEMATERIALNvcH l pRAWNycH -20!9 r.

Umorzenie środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych

.Lp
Nazwa środków trwalych /
wartości niematerialnych i

prawnych

1 Grunty wieczyste uż, gruntu

2 Grunty własne

a Grunty wlasne-lokaIe uźytkowe" PWSM

GR. 0 - GRUNTY (wieczyste
użytkowanie gruntu)

4 Budynki mieszkalne

5 Hydrofornie

6 Pawia 73-biuro SpółdzieIni

GR. l - BUDYNK|

7 Maszyny

8 Zespoły komputerowe

GR. lV - MASZYNY

9 GR.V-MASZYNY

10 GR. Vl - DŹWlGl

]"1 GR. Vll - śR, TRANSPoRT.

12 Wyposażenie biura

13 Narzędzia, sprzęt techniczny

GR. Vlll _ WYPoSAżENlE

śRoorc rRwnrr

14 Programykomputerowe

WARToścl NIEMATER|ALNE l

PRAWNE

stan na
01.01.2019

9 338 618,78

0,00

0,00

9 338 618,78

15 L73 785,42

37 81,5,76

0,00

75 zLl60]-,18

14 304,83

1,2]24,ż0

27 oż9,o3

0,00

1 391 895,37

0,00

30 303,39

32 057,45

62360,84

86 031 505,20

83 182,1,2

83I82,L2

Zwiększenia Zmniejszenia
20t9 20t9

Umorzenie 
stan na g!.Lz.zolg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 6 Loo 232,34 239 59t,3t

61,00 232,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00

0,00

0,00

0,00

0,00

6I00 232,34

0,00

0,00

239 591,31

0,00

0,00

3 4]7 917,]5

0,00

0,00

3 477 977,75

76 79o 837 ,88

38 858,90

9 o25,I]

76838727,95

14 304,83

1,2124,20

27 029,03

0,00

1 391 895,37

0,00

30 780,72

32 424,12

63204,84

8L798828,94

83 1,82,1"2

83 L82,72

0,00

0,00

0,00

1,617 052,46

1,043,1,4

9 025,L7

7627 L20,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47],33

366,67

844,00

1 867 556,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ą00

0,00

ą00



8) Odpisy aktualizujące wartości należności

Spółdzielnia - nie tworzy odpisów aktualizujących nalezności, ponieważ ma zabezpieczenie w wartości
loka li

9) Dane o strukturze funduszu własnego Spółdzielni:

Fundusz podstawowy na początek okresu 51 951 006,29

Zwiększenia 41",204.705,04

Zm niejsze n ia 12.265.535,30

Stan na koniec roku 80.890,176,03

Spółdzielnia posiada fundusz rezerwowy-wartość na dzień 31",1,2.20I9r. wynosi 1,.357,678,OO.

10)Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lt)Zarząd Spółdzielni proponuje zyskiem uzyskanym z działalności gospodarczej w wysokości 829.1,49,1,8
pokryĆ niedobór powstały na GZM w wysokości 1.44t.222,07 zł, pozostały niedobór w wysokości
612.072,89 pokryć z funduszu rezerwowego Spółdzielni.

12)Rezerwy na zobowiązania - Spółdzielnia nie tworzyła w 2019r. rezerw na zobowiązania

13)Spółdzielnia posiada zobowiązania dtugoterminowe w wysokości 9,770.076,76 do spłaty w okresie

a)powyżej ]. roku do 3 lat
b)powyżej 3 lat do 5 lat
c)powyżej 5 lat

2.550.623,46
L.L82.54L,99
6.036.911,31-

14) Powiązania między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest

wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu

Nazwa składnika Łączna kwota (w złotych) W tym kwota
przypadająca na część

długoterminową
(w złotvch)

Pożyczki i kredytv (na termo-modernizacie) 2.208.489,79 1,.777.564,żt

Inne zobowiązania (przekształcenie prawa
wieczystego użytkowania gruntów w prawo
własności)

8.383.694,79 7.992,564,2t



15)wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególn ien ie
Stan na

koniec roku
obrotowego

żo19

koniec roku
obrotowego

żOL8
1-. Opłacona {zgory, za następny
rok) prenumerata dzienników
urzędowych, czasopism i innych
fachowych publikacji na potrzeby
związane z działalnością
spółdzielni

10.323,47 L7.029,83

2. Nadwyżka kosztów nad
przychodamiGZM L,44t,ż22,07 1.095.538,62

3. Koszty remontów nie
pokryte wpływami 2.248.7L5,04 1,.417.315,49

Razem 3.7oo.270,58 2.529.883,94

16) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - charakter iforma tych zabezpieczeń:
Spótdzielnia posiada zobowiązania wobec Wojewódzkiego Fund uszu Och rony
Środowiska na lokalach użytkowych nr7,8 i9 przy ul. Majewskiego
18, Grójeckiej L22lok. nr L,3 oraz zobowiązanie w PKO BP zabezpieczone na rachunku
funduszu remontowego.

17)lnformacje o składnikach aktywów i pasywów, których wartość jest wykazywana w więcej niż jednej
pozycji bilansu.

Nie występują takie pozycje.

18)Wykaz zobowiązań warunkowych - jeśliwystępują podać jakie,
Nie występują,

19}W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według
wartości godziwej:

a) lstotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do
ustalenia wartoŚci godziwej , w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą
z aktywnego rynku,

b) Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą
wYkazaną w bilansie, jak również odpowiednie skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub
kosztów finansowych lub odniesione na

c) Tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na
Początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku
obrotowego;
Nie dotyczy.

20)Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT;



Na dzień 3L.L2.2OL9r. Spótdzielnia na rachunku VAT posiada kwotę 3,453,84zł.

lt. oBJAŚNtENtA Do RACHUNKU zYsKÓW tSTRAT

L. Struktura rzeczowa iterytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów.

Strukturę rzeczową (rodzaj dziatalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
(na kraj) przedstawia tabela nr 5, Spółdzielnia nie prowadzi sprzedaży na eksport.

Przychody netto ze sprzedaży
Sprzedaż ogółem za

bieżący rok
obrotowy 201-9

poprzedni rok
obrotowy 2018

1. Przychody z tyt. sprzedaży kosztów
eksploatacji i utrzymania nieruchomości 16.910.B70,90 L6.625.564,96

2. Pożytki i przychody z nieruchomości i
pożytki uzyskiwane przez spółdzielnię I.443.593,23 L404.694,37
3. Przychody z tyt. sprzedaży usług
świadczonv ch przez wykonawstwo własne 5.776,ż9 4.688,44
4, Przychody z tyt. sprzedaży materiatów

0,00 0,00

L8.360.24o,42 L8.034.947,77

2. Dane o kosztach w układzie rodzajowym oraz kosztach wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki.

Nie dotyczy. Spółdzielnia sporządza RZ|S w układzie porównawczym.

3. WysokoŚĆ i wyjaśnienie przyczyn odpisu aktualizującego wartość środków trwałych,
W roku bieżącym Spółdzielnia nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i

WNiP z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
W spółdzielni nie występują zapasy.

5. lnformacje o przychodach, kosztach iwynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

W roku obrotowym 2019 nie zaniechano ani tez nie ograniczano żadnej z grup działalności. Nie
przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

1,/ zysk bilansowy brutto wg rachunku zysków i strat - 381,790,89
w tym na GZM - 1,,441,.222,07

na pozost. działalności 1.059.431,1_8
2/ zweryfikowane tytuły kosztów i strat nie uznanych - w myśl przepisów podatkowych za
koszty uzyskania przychodów: (+)

- odpis na PFRON (art. 16 ust.1 pkt 9) 83.545,00



- przedawnione odpisane należności 5L.456,22
- pozostałe t7.577,3ż
Razem dot. działalności nieopodatkowanej L52.578,54
3/ zwiększenie kosztów podatkowych w 2019r.
Nie występują,
4/ przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (-) obejmują:
Nie występują,
5/ Zwiększenie przychodów podatkowych w 2019. (+)

- otrzymane kwoty na nie rozliczone media-do rozliczenia w 2OżOr.
dot. GZM art, L2 ust.l ptk 1, 72L,8L7,42
6/ zysk podatkowy ogółem (1+2-3-4+5) 492,605,07
z tego:
- na działalności GZM (nadwyżka kosztów nad przychodami) 7L9.4O4,65
7/ podstawa opodatkowania I.212.009,72
8/ podatek dochodowy ż30,28ż,oo

Za okres od 01.01. do 3L.L2.2Ql9r. Spółdzielnia wykazała nadwyżkę kosztów nad przychodami związanymi
z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych za 20L9r, w wysokości L.44L.2ż2,07zl. Wynik finansowy
spółdzielni (zysk, strata) przedstawiony w rachunku zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości
829.L49,L8 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2019 wyniósł 230,282,00 zl

7. Koszt wytworzenia Środków trwałych w budowie, w tym odsetki o razróżnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie występuje.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
produktów w roku obrotowym.

Nie Występują.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowane aktywa
trwałe w roku obrotowym 2OL9r,

Nie dotyczy.

10. lnformacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie
zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy.

1].. Podatek odroczony.
Spótdzielnia nie tworzy rezerw ani aktywów na podatek odroczony.

lla. Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu RZiS
Spółdzielnia nie prowadziła transakcji w walutach obcych.

ll b. Objaśnienla do instrumentów finansowych
N ie występują instrumenty fina nsowe.



lll. Wyjaśnienie do rachunku przeplywów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych.
(w złotych)
Środki pienięźne w banku
-rachunki bieżące
-depozyty krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie
lnne środki pienieżne

31 grudnia 2019 roku
2.81,1,.655,34

2.811.655,34

69.I72,93

31 grudnia 2018 roku
7.800.240,93
7.800.240,93

40.357,30

Środki pienieżne razem 2.880,828.27 7.840.598,23

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią:
a) W rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kwalifikację środków pieniężnych stosowaną

przy sporządzaniu bilansu,
b) Wykazane w dziale A rachunku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ustalono drogą

korekt wyniku finansowego - pozycje korygujące wynik pochodzą z bilansu i rachunku zysków i

strat,
c) Wykazane w dziale B rachunku przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej obejmują opłacone

zakupy środków trwałych i aktywów finansowych,
d) Wykazane w dziale C rachunku przepływy pieniężne z działalności finansowej obejmują pieniężne

Wptywy i wydatki funduszu podstawowego Spółdzielni (tj. funduszu udziałowego, zasobowego,
wkładów mieszkaniowych i budowlanych),

Wszystkie korekty oraz wpływy i wydatki wynikają z bilansu, rachunku zysków i strat oraz ewidencji
księgowej poza zobowiązaniami krótkoterminowymi, z których wyłączono zobowiązania z tyt. kredytów
i pożyczek oraz zobowiązan z tyt. inwestycji,
Wyjaśnienia do niektórych pozycji rachunku przepływów:
1} lnne korekty (cz. A ll. 10) obejmują:
- należności z tyt. wkładów budowlanych
- bonifikata z tyt, przekształcenia prawa wiecz. uż. Gruntów
- rozliczenie zysku netto za2OL8 r. na pokrycie niedoboru GZM
- przeznaczenie funduszu rezerwowego na pokrycie niedoboru
Razem

2) inne wydatki inwestycyjne (cz. B !! opłata jednorazowa z tyt. przekształcenia) 62.L3L,SL
3) lnne wpływy finansowe ( cz. C I wpłaty za sprzedaż lokali) 126.585,60

Rachunek przepływów pieniężnych odzwierciedla wynik kasowy na koniec roku obrotowego w kwocie
2.880,828,27 zł. Wynik kasowy wg rachunku przepĘwów pieniężnych na koniec roku w stosunku do
stanu na początek roku zmniejszył się o kwotę 4.959.769,96 zł, na co wpłynęły skutki działalności:
operacyjnej - zmniejszenie o kwotę t.2L6,L22,69
inwestycyjnej - zmniejszenie o kwotę 3,374.5I0,9L
finansowej - zmniejszenie o kwotę 369.136,36
razem przepływy -zmniejszenie 4.959,769,96

tV. oBJAŚNtENtA Do zAwARTycH pRzEz JEDNosTKĘ uMóW, tsToTNycH TRANsAKcJl t NlEKTónvcn
ZAGADN!EŃ OSOBOWYCH

1. lnformacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych
w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki.
W roku obrotowym w Spółdzielni nie wystąpiły umowy, które nie zostały uwzględnione w bilansie,

L.042.225,49
-3.044.5t2,99
-905.453,66
-].90.084,96

-3.097.826,t2



2. lnformacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, wraz z informacjami określającymi charakter
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczące poszczególnych transakcji
mogą być zgrupowane według ich rodzaju.
W roku obrotowym w Spółdzielni nie wystąpiły takie transakcje.

3. lnformacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe przedstawiono w
tabeli nr 7.

Wyszczególn ien ie
Przeciętne zatrudnienie w
roku obrotowym

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczvch 23,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczvch 3B,00
Ogółem 61,00

4. lnformacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub na|eżnych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
Rada Nadzorcza 327.603,00 Zarząd 428.942,04

5. lnformacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Zarówno w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku iw całym 2018 roku Spółdzielnia
nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących,

6. lnformacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań fina nsowych
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych wypłacone lub należne za rok zakończony 31 grudnia 2Ot9r i 31 grudnia 2OL8r,
Wartość brutto (z podatkiem Vat)

Rodzai usłuei (w złotvch) Rok zak. 31,,12.2019 Rok zak. 31,,12.201,8
Badanie rocznego sprawozdania fin.
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi

18.450,00
0,00
0,00

18.450,00
0,00
0,00

V. oBJAśNlENIA NtEKTónycH zNAczAcYcH zDARzEŃ

1. lnformacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w tatach ubiegĘch
odnoszonych w roku obrotowych na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.
W bieżącym roku obrotowym nie dokonano korekt błędów, które mogłyby mieć wpływ na
porównywalnoŚĆ danych finansowych za rok poprzedzający z danymi z danymi sprawozdania
finansowego za bieżący rok,

2. lnformacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik
finansowy.
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie
wystąpiĘ zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego



Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym
wyceny, jeżeIiwywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w
kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego wraz z podaniem przyczyny.
Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne
zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu
finansowym.

lnformacje ticzbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywaIność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
W bieżącym roku Spółdzielnia nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani korekt błędów, w
związku z tym nie miała obowiązku zaprezentowania informacji liczbowych zapewniających
PorównywalnoŚĆ danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za
bieżący rok obrotowy,

Vl. oBJAŚN!ENlA PoWlĄzAŃ KAPITAŁoWYCH

lnformacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Nie dotyczy Spółdzielni i nie wystąpił wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji.

lnformacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Nie dotyczy Spółdzielni.

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki.
N ie d otyczy Spółdzielni

lnformacje w zakresie zwolnień lub wyłączeń ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego,
Nie dotyczy Spółdziel ni

5. lnformacje o:
o Nazwie isiedzibie jednostki sporządzającej skonsoIidowane sprawozdanie finansowe na

najwyzszym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zalezna,
oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

o Nazwie isiedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najniŻszym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zalezna,
oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne
N ie dotyczy Spółdzieln i.

6. Nazwa, adres, siedziba zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną kazdej z
jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność
majątkową,
Nie dotyczy Spółdzielni.

VlI. lNFoRMACJE o PoŁĄczENlU SPÓŁEK
N ie dotyczy Spółdzieln i

3.

1,.

2.

3.

4.

l0



vt!I. powAżnr zRoRożeruln DLA KoNTyNUAcJl ozlłrRurloścl
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla

kontynuowania działalności.

lx. INNE tNFoRMAcJE Ntż WYMlENloNE PoWYżEJ, JEżEL| MoGŁYBY W tsToTNY sPosóB
WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJ! MAJĄTKOWEJ l FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY
JEDNosTKl.
Nie istnieją takie sytuacje w Spółdzielni.

Warszawa, dnia 28.09.2020r.
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