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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Nazwa i siedziba jednostki

Nazwa jednostki: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIELKOPOLANKA"

Województwo: WIELKOPOLSKIE Powiat: M.POZNAŃ

Gmina: M.POZNAŃ Miejscowość: POZNAŃ

Adres

Województwo: WIELKOPOLSKIE Powiat: M.POZNAŃ

Gmina: M.POZNAŃ

Ulica: GRUNWALDZKA Nr domu: 104 Nr lokalu:

Kod pocztowy: 60-307 Poczta: POZNAŃ

Nr NIP: 7770003676

Kody PKD wykonywanej działalności:

6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2021 do 31-12-2021

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane jednostkowe podmiotu sporządzającego.

Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne obejmują oprogramowanie komputerowe. Wartości

niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych

o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i

prawne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową przez okres

ich ekonomicznej użyteczności. Okresy użytkowania poszczególnych wartości

niematerialnych i prawnych poddawane są corocznej weryfikacji i w razie konieczności mogą

być korygowane od początku następnego roku. Koszty związane z utrzymaniem

oprogramowania ponoszone w okresach późniejszych ujmowane są jako koszt tego okresu.

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Cenę nabycia zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i

przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania. Po początkowym

ujęciu, rzeczowe aktywa trwałe, za wyjątkiem prawa wieczystego użytkowania,
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wykazywane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem aktualizacji

wyceny składników majątku, pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy

aktualizujące ich wartość. Odpisy amortyzacyjne lub umorzenie naliczone są zgodnie z art. 32

ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Zakupy drobne przedmiotów do wartości 3.500,00

zł odpisuje się jednorazowo w koszty materiałów. Środki trwałe, wartości niematerialne

i prawne o okresie używania ponad 1 rok, o wartości powyżej 3.500,00 zł do 10.000,00 zł

traktowane są jako niskocenne i odpisywane są jednorazowo w koszty

w miesiącu ich nabycia. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości od 3.500,00 zł do

10,000,00 zł podlegają ewidencji ilościowej. Ewidencję prowadzi dział księgowości. Zakupy

powyżej 10.000,00 zł sklasyfikowane są jako środki trwałe. Rzeczowe aktywa trwałe

stanowiące zasoby mieszkaniowe (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) są

umarzane w ciężar funduszy własnych finansujących te składniki majątku. Pozostałe środki

trwałe amortyzowane są wg metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po

miesiącu przyjęcia do eksploatacji, w okresie odpowiadającym ich ekonomicznej

użyteczności. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych jest wynoszona z ewidencji

księgowej i bilansu po przeniesieniu własności lokali na rzecz członka spółdzielni, bądź

po dokonaniu jej zbycia. Zyski lub straty wynikające ze sprzedaży, likwidacji lub

zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy

przychodami ze sprzedaży, a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w

rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych jako „zysk ze

zbycia niefinansowych aktywów trwałych” lub „strata ze zbycia niefinansowych aktywów

trwałych”.

Inwestycje

Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnej następuje wg cen nabycia lub

kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia transakcji zbycia.

Nieruchomości inwestycyjne usuwa się z bilansu w momencie zbycia lub trwałego wycofania

z użytkowania. Zyski lub straty wynikające ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania

użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze

sprzedaży, a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i

strat w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych jako „zysk ze zbycia

niefinansowych aktywów trwałych” lub "strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych"

Metoda ustalenia wyniku finansowego

Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym (wariant 2) za

rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

za rok ubiegły dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach

międzyokresowych przychodów i rozliczeniach międzyokresowych kosztów.

Wynik finansowy spółdzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z

zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wynik finansowy Spółdzielni składa się z :

- wyniku na działalności gospodarczej, w którym uwzględnione zostały pozostałe przychody,

koszty operacyjne i finansowe oraz pożytki z nieruchomości,

- wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

W rachunku zysków i strat (wg wariantu 2 Krajowego Standardu Rachunkowości)

wykazuje się wynik za rok obrotowy, a rozliczenie nadwyżki /niedoboru za rok ubiegły

dokonywane jest w rachunku ciągnionym odpowiednio na rozliczeniach międzyokresowych

kosztów (strona WN lub MA).
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Omówienie ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021. W skład jednostki nie

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające

samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej.

Sprawozdnie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości ( z późniejszymi zmianami), w szczególności zgodnie z

zasadą kosztu historycznego z uwzględnieniem specyfiki działalności wynikającej z ustaw

systemowych: w szczególności z ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych, prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dnia 1 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów i Komitet Standardów opublikowało w Dzienniku

Urzędowym Ministra Finansów (poz. 81) Komunikat Nr 3 Ministra Finansów w sprawie

ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącej przyjęcia stanowiska

komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu

finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.

Zgodnie z uchwałą nr 580/2016 z dnia 30.12.2016 r. nastąpiły zmiany w aspekcie Uchwały nr

7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 składa się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat sporządzonego metodą porównawczą, wariant 2 wg Krajowego

Standardu Rachunkowości (Uchwała nr 7/2015),

3) informacji dodatkowej obejmującej: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wycena aktywów i pasywów część II

Należności.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej

wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące w zależności od stopnia ryzyka

niespłacenia należności, w wysokości od 25 proc. do 100 proc.).

Inwestycje krótkoterminowe.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują gotówkę na rachunkach bankowych, depozyty

płatne na żądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 m-cy), łatwo

wymieniane na gotówkę, dla której ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. Środki

pieniężne wykazuje się w walucie polskiej w wartości nominalnej, według ich rodzajów i

zasad określonych przepisami.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej

wynikającej z ksiąg rachunkowych, zgodnie ze statutem. Fundusz własny spółdzielni

stanowi:

- Fundusz udziałowy

- Fundusz wkładów budowlanych

Fundusz wkładów budowlanych zmniejszają odpowiednio odpisy umorzeniowe dokonywane

od zasobów mieszkaniowych sfinansowanych tymi funduszami.

Wartość funduszu wkładów budowlanych, ustalona na każdy dzień bilansowy jest równa



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 Strona 4

wartości netto sfinansowanych nimi środków trwałych, prezentowanych

w aktywach bilansu. W zyskach/stratach z lat ubiegłych wykazuje się wyniki z

lat ubiegłych z prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielni oraz wynik z roku

bieżącego. Zmiany stanów funduszy i przyczyny tych zmian prezentowane i objaśniane są

w dodatkowych informacjach i wyjaśnieniach.

Zobowiązania

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie

wymagającej zapłaty. Wnoszone przez członków spółdzielni na podstawie zawartych umów

o budowę lokalu wkłady budowlane, do momentu zawarcia umowy o ustanowienie

spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności wykazywane są jako

zobowiązania z tytułu wniesionych wkładów.

Wykazane w bilansie środki funduszy specjalnych dotyczą tworzonych w

spółdzielni funduszy, o ile obowiązek wynika z ustaw. Spółdzielnia tworzy fundusz

remontowy w ciężar kosztów, dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (na podstawie

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie obejmują

w wyodrębnionych pozycjach nadwyżkę kosztów nad przychodami (niedobór)

z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz saldo WN konta funduszu remontowego.

Oznacza to, że poniesione nakłady na remonty będą sfinansowane w przyszłych okresach

sprawozdawczych oraz koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych

(ubezpieczenia, prenumeraty) opłacone z góry.

Rozliczenia międzyokresowe.

W pozycji rozliczeń międzyokresowych zawartych w pasywach bilansu

w wyodrębnionej pozycji wykazuje się przychody przyszłych okresów: nadwyżkę

przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zaliczki na poczet

sprzedaży nieruchomości, czy otrzymane dotacje na sfinansowanie środków trwałych.

Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartościach należnych w takiej wysokości, w jakiej

jest prawdopodobne, że Spółdzielnia uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną

transakcją oraz gdy kwoty przychodów i kosztów poniesionych w związku z transakcją

można wycenić w wiarygodny sposób.

Wycena aktywów i pasywów część III

Dochód spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, z

tym, że dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest zwolniony z

opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane

z utrzymaniem tych zasobów. Na zwolniony z opodatkowania dochód składa się:

- dochód z eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych, a więc

z wyłączeniem dochodu z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (lokali, pomieszczeń)

niezaliczanych do zasobów mieszkaniowych

- dochód z własnej działalności gospodarczej, w części dotyczącej gospodarki zasobami

mieszkaniowymi, jeżeli przeznaczony jest na utrzymanie tych zasobów.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ustawy o rachunkowości oraz zakładowej

polityki rachunkowości (wraz z aneksami) – obowiązującej od 01.01.2009 r. wraz z póżn.

zmianami.

Sporządzono dnia: 13-05-2022

Podpis osoby sporządzającej: Podpisy kierownictwa jednostki:
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Spółdzielnia Mieszkaniowa

"WIELKOPOLANKA"

BILANS
ul. Grunwaldzka 104

60-307 POZNAŃ za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Nr NIP: 7770003676 (w złotych)
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Pozycja
Stan na Stan na

31-12-2021 31-12-2020

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE 125 173 811,30 132 236 047,30

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 117 594 131,79 123 959 650,37

1. Środki trwałe 117 594 131,79 123 959 650,37

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16 155 095,15 16 947 789,95

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 101 289 882,96 106 847 049,52

c) urządzenia techniczne i maszyny 146 297,25 160 356,25

d) środki transportu 0,00 492,52

e) inne środki trwałe 2 856,43 3 962,13

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 6 886 724,00 7 373 284,33

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek 6 886 724,00 7 373 284,33

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki
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Pozycja
Stan na Stan na

31-12-2021 31-12-2020

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 692 955,51 903 112,60

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 692 955,51 903 112,60

B. AKTYWA OBROTOWE 11 027 261,43 9 970 475,40

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 1 474 460,57 1 686 078,08

1. Należności od jednostek powiązanych

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w

kapitale

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 1 474 460,57 1 686 078,08

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 109,89 45 736,34

- do 12 miesięcy 16 109,89 45 736,34

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych

tytułów publicznoprawnych

27 158,14 84 473,59

c) inne 414 242,40 598 399,00

d) dochodzone na drodze sądowej 248 717,09 211 047,28

e) z tytułu opłat za lokale mieszkalne 708 369,30 699 301,70

f) z tytułu opłat za lokale użytkowe 59 863,75 47 120,17

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 299 433,39 5 442 946,96

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 299 433,39 5 442 946,96

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
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Pozycja
Stan na Stan na

31-12-2021 31-12-2020

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 299 433,39 5 442 946,96

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 299 433,39 5 442 946,96

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 253 367,47 2 841 450,36

1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca gospodarki zasobami

mieszkaniowym

163 717,26 171 123,58

2. Saldo WN funduszu remontowego nieruchomości (krótkoterminowo) 2 744 898,19 2 342 282,81

3. Pozostałe 344 752,02 328 043,97

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 136 201 072,73 142 206 522,70

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 114 248 623,67 119 405 055,15

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 101 514 101,39 106 641 040,35

- Fundusz udziałowy 511 029,10 528 049,10

- Fundusz wkładów budowlanych 101 003 072,29 106 112 991,25

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 699 534,78 10 699 534,78

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów

(akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 139 345,52 1 159 615,15

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 833 346,02 844 946,70

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 833 346,02 844 946,70

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 59 918,17 74 846,52

VI. Zysk (strata) netto 2 377,79 -14 928,35

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 21 952 449,06 22 801 467,55

I. Rezerwy na zobowiązania 96 589,20 96 589,20

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy 96 589,20 96 589,20

- długoterminowe

- krótkoterminowe 96 589,20 96 589,20

II. Zobowiązania długoterminowe 8 014 557,43 8 071 103,90

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek 8 014 557,43 8 071 103,90

a) kredyty i pożyczki 0,00 27 297,32

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe



Bilans za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

(c.d. z poprzedniej strony) Strona 4

Pozycja
Stan na Stan na

31-12-2021 31-12-2020

d) zobowiązania wekslowe

e) inne 8 014 557,43 8 043 806,58

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 363 786,70 5 097 645,76

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie

w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 163 351,48 4 904 531,51

a) kredyty i pożyczki 27 135,99 39 664,97

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 622 400,10 1 483 836,67

- do 12 miesięcy 1 622 400,10 1 483 836,67

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów

publicznoprawnych

36 075,00 105 486,94

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 66,60

i) inne 556 850,28 972 037,89

j) zobowiązania z tytułu dostaw mediów 701 581,93 823 726,03

k) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych 696 434,75 832 241,34

l) zobowiązania wobec lokali użytkowych 36 238,03 29 659,64

m) z tytułu wniesionych wkładów budowlanych 486 635,40 617 811,43

4. Fundusze specjalne 200 435,22 193 114,25

a) Fundusz Remontowy 180 302,36 174 977,06

b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 132,86 18 137,19

IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 477 515,73 9 536 128,69

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 477 515,73 9 536 128,69

- długoterminowe 6 959 812,01 7 186 067,26

- krótkoterminowe 803 461,06 939 152,83

- nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1 714 242,66 1 410 908,60

PASYWA RAZEM 136 201 072,73 142 206 522,70

Sporządzono dnia: 13-05-2022

Podpis osoby sporządzającej: Podpisy kierownictwa jednostki:
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Spółdzielnia Mieszkaniowa

"WIELKOPOLANKA"

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ul. Grunwaldzka 104

60-307 POZNAŃ za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Nr NIP: 7770003676 wariant porównawczy (w złotych)

Strona 1

Pozycja
Stan na Stan na

31-12-2021 31-12-2020

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 082 061,20 17 854 553,18

– od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 032 655,14 17 599 290,20

a) opłaty 19 032 655,14 17 599 290,20

b) z działaności własnej

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -193 449,04 21 388,06

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 169 037,75 171 432,30

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73 817,35 62 442,62

B. Koszty działalności operacyjnej 18 938 533,84 17 551 699,79

I. Amortyzacja 131 242,77 120 104,93

II. Zużycie materiałów i energii 8 590 576,33 7 876 210,21

III. Usługi obce 3 459 313,11 3 049 013,33

IV. Podatki i opłaty, w tym: 594 569,38 616 789,16

– podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 1 525 423,44 1 404 612,99

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 328 230,41 303 600,55

– emerytalne 141 057,85 133 462,08

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 227 724,42 4 119 800,04

w tym: odpis na fundusz remontowy 4 092 780,67 3 995 777,35

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 81 453,98 61 568,58

IX. Razem koszty rodzajowe

a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

b) z działaności własnej

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 143 527,36 302 853,39

D. Pozostałe przychody operacyjne 785 124,17 1 259 709,24

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje 20 708,30 18 811,12

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 764 415,87 1 240 898,12

E. Pozostałe koszty operacyjne 640 353,17 1 077 075,52

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 660,87 81 102,89

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 625 692,30 995 972,63

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 288 298,36 485 487,11

G. Przychody finansowe 26 167,66 49 626,15

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) Od jednostek powiązanych, w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) Od jednostek pozostałych, w tym:



Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

(c.d. z poprzedniej strony) Strona 2

Pozycja
Stan na Stan na

31-12-2021 31-12-2020

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym: 26 167,66 49 626,15

– od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe 1 347,85 8 147,52

I. Odsetki, w tym: 1 347,85 8 147,52

– dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 313 118,17 526 965,74

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżacego (-) -342 335,74 -542 936,02

N. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżacego (+) 31 595,36 1 041,93

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 377,79 -14 928,35

Sporządzono dnia: 13-05-2022

Podpis osoby sporządzającej: Podpisy kierownictwa jednostki:
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Spółdzielnia Mieszkaniowa

"WIELKOPOLANKA"

ul. Grunwaldzka 104

60-307 POZNAŃNr NIP: 7770003676

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Pozycja Rok bieżący Rok poprzedni

313 118,17 526 965,74A. Zysk (strata) brutto za dany rok

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów

rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

wartość łączna 1 044 594,59 867 461,61

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 1 044 594,59 867 461,61

Pozostałe

wartość łączna 1 044 594,59 867 461,61

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 1 044 594,59 867 461,61

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

wartość łączna 570 719,32 152 423,09

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 570 719,32 152 423,09

Pozostałe

wartość łączna 570 719,32 152 423,09

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 570 719,32 152 423,09

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat

ubiegłych, w tym:

wartość łączna 0,00 621 812,57

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 0,00 621 812,57

Pozostałe

wartość łączna 0,00 621 812,57

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 0,00 621 812,57

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą

dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

Pozostałe

wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów



Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Strona 2

Pozycja Rok bieżący Rok poprzedni

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

wartość łączna 580 177,66 61 030,09

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 580 177,66 61 030,09

Pozostałe

wartość łączna 580 177,66 61 030,09

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 580 177,66 61 030,09

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat

ubiegłych, w tym:

wartość łączna 2 600,03 2 264,26

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 2 600,03 2 264,26

Pozostałe

wartość łączna 2 600,03 2 264,26

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 2 600,03 2 264,26

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

Strata na pozostałej działalności gospodarczej w 2018 roku

wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

wartość łączna 1 105 511,97 188 259,44

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 1 105 511,97 188 259,44

Pozostałe

wartość łączna 1 105 511,97 188 259,44

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów 1 105 511,97 188 259,44

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy

Lista dokumentów (plików) załączonych do sprawozdania finansowego

1. Dodatkowe_inf._i_objaśnienia_Spr_Fin_2021_SM_WIELKOPOLANKA

Plik: "Dodatkowe_inf._i_objaśnienia_Spr_Fin_2021_SM_WIELKOPOLANKA.pdf" (rozmiar: 642312 bajtów)

2. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Plik: "Nota_1.pdf" (rozmiar: 533223 bajtów)
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3. Pozostałe przychody operacyjne

Plik: "Nota_10.pdf" (rozmiar: 551819 bajtów)

4. Koszty finansowe

Plik: "Nota_11.pdf" (rozmiar: 544991 bajtów)

5. Przychody finansowe

Plik: "Nota_12.pdf" (rozmiar: 543296 bajtów)

6. Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto na dzień 31.12.2021 r.

Plik: "Nota_13.pdf" (rozmiar: 590150 bajtów)

7. Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Plik: "Nota_2.pdf" (rozmiar: 528307 bajtów)

8. Zmiany w stanie środków trwałych w wartości bruttto od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Plik: "Nota_3.pdf" (rozmiar: 553867 bajtów)

9. Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Plik: "Nota_4.pdf" (rozmiar: 556942 bajtów)

10. Należności

Plik: "Nota_5.pdf" (rozmiar: 550340 bajtów)

11. Zmiany w stanie rezerw od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Plik: "Nota_6.pdf" (rozmiar: 527843 bajtów)

12. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)

Plik: "Nota_7.pdf" (rozmiar: 544134 bajtów)

13. Koszty w układzie rodzajowym

Plik: "Nota_8.pdf" (rozmiar: 546641 bajtów)

14. Pozostałe koszty operacyjne

Plik: "Nota_9.pdf" (rozmiar: 554846 bajtów)

15. Uzgodnienie majątku (netto) z wkładami budowlanymi (netto) na 31.12.2021 r.

Plik: "Załącznik_do_bilansu_nr_1.pdf" (rozmiar: 204803 bajtów)

16. Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości na poszczególnych lokalizacjach na dzień 31.12.2021 r.

Plik: "Załącznik_do_bilansu_nr_2.pdf" (rozmiar: 199359 bajtów)

17. Przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla poszczególnych lokalizacji za bieżący rok obrotowy 2021

Plik: "Załącznik_do_bilansu_nr_3.pdf" (rozmiar: 208295 bajtów)

18. Koszty remontów na poszczególnych lokalizacjach przewyższające wartość wpływów funduszu remontowego

Plik: "Załącznik_do_bilansu_nr_4.pdf" (rozmiar: 211586 bajtów)
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19. Koszty remontów nieprzewyższajace wartości wpływów z tytułu funduszu remontowego

Plik: "Załącznik_do_bilansu_nr_5.pdf" (rozmiar: 197672 bajtów)

20. Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości na poszczególnych lokalizacjach na dzień 31.12.2021 r.

Plik: "Załącznik_do_bilansu_nr_6.pdf" (rozmiar: 192111 bajtów)

Sporządzono dnia: 13-05-2022

Podpis osoby sporządzającej: Podpisy kierownictwa jednostki:



Spółdzielnia Mieszkaniowa"Wielkopolanka"

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. Nota 1

autorskie prawa 

majątkowe, prawa 

pokrewne, licencje, 

koncesje

prawa do 

wynalazków, 

patentów, znaków 

towarowych, 

wzorów użytkowych 

oraz zdobniczych

know-how

1 Stan na 01.01.2021 r. 0,00 0,00 39 285,33 0,00 0,00 0,00 39 285,33

2 Zwiększenia

a zakup

b przyjęcie z inwestycji

c przemieszczenia

d wkład niepieniężny (aport)

e spadek, darowizna

f aktualizacja wartości

3 Zmniejszenia

a sprzedaż

b likwidacja

c przemieszczenia

d wkład niepieniężny (aport)

e darowizna

f aktualizacja wartości

4 Stan na 31.12.2021 r. 0,00 0,00 39 285,33 0,00 0,00 0,00 39 285,33

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - wartość brutto

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na poczet 

wartości 

niematerialnych i 

prawnych

 

RazemLp Tytuł
Koszty prac 

rozwojowych
Wartość firmy



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka"

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. Nota 2

autorskie prawa 

majątkowe, prawa 

pokrewne, licencje, 

koncesje

prawa do wynalazków, 

patentów, znaków 

towarowych, wzorów 

użytkowych oraz 

zdobniczych

know-how

1 Stan na 01.01.2021 r. 0,00 0,00 38 285,33 0,00 0,00 0,00 38 285,33

2 Zwiększenia

a naliczenie umorzenia (amortyzacja)

b przemieszczenia

3 Zmniejszenia

a sprzedaż

b likwidacja

c przemieszczenia

d wkład niepieniężny (aport)

e darowizna

4 Stan na 31.12.2021 r. 0,00 0,00 38 285,33 0,00 0,00 0,00 38 285,33

5 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 38 285,33 0,00 0,00 0,00 38 285,33

6 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 38 285,33 0,00 0,00 0,00 38 285,33

Lp Tytuł
Koszty prac 

rozwojowych
Wartość firmy

Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na poczet 

wartości 

niematerialnych i 

prawnych

 

Razem



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka"

Nota 3

Lp Tytuł

Grunty (w tym prawo 

użytkowania wieczystego 

gruntu)

Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i 

maszyny

Środki

transportu

Inne

środki trwałe
Razem

1 Stan na 01.01.2021 r. 16 962 293,00 152 294 107,23 364 460,77 7 387,80 220 311,72 169 848 560,52

2 Zwiększenia 0,00 27 780,96 18 926,54 0,00 17 356,29 64 063,79

a przyjęcie bezpośrednio z zakupu 18 926,54 17 356,29 36 282,83

b przyjęcie z inwestycji

c otrzymanie jako aport

d otrzymanie z dotacji 27 780,96

e nadwyżki inwentaryzacyjne

f
przekształcenie prawa wieczystego 

użytkowania gruntów

g
przekwalifikowania do środków trwałych ze 

środków obrotowych

h aktualizacja wyceny środków trwałych

i inne 

3 Zmniejszenia 788 827,32 4 640 934,34 0,00 0,00 0,00 5 429 761,66

a likwidacja

b wyodrębnianie własności, sprzedaż 788 827,32 4 640 934,34 5 429 761,66

c przekazanie jako aport

d przekazanie jako darowizna

e niedobory inwentaryzacyjne

f aktualizacja wyceny środków trwałych

g straty losowe

h korekty

4 Stan na 31.12.2021 r. 16 173 465,68 147 680 953,85 383 387,31 7 387,80 237 668,01 164 482 862,65

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Zmiany w stanie środków trwałych w wartości brutto od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka"

Nota 4

Lp Tytuł
Grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu)

Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne

i maszyny

Środki

transportu

Pozostałe

środki trwałe
Razem

1 Stan na 01.01.2021 r. 14 503,05 45 447 057,71 204 104,52 6 895,28 216 349,59 45 888 910,15

2 Zwiększenia 3 867,48 2 286 650,33 32 985,54 492,52 18 461,99 2 342 457,86

a amortyzacja planowa okresu bieżącego 32 985,54 492,52 18 461,99 51 940,05

b odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*

c aktualizacja środków trwałych

d umorzenie 3 867,48 2 286 650,33 2 290 517,81

3 Zmniejszenia 0,00 1 342 637,15 0,00 0,00 0,00 1 342 637,15

a umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych 0,00

b umorzenie śr. trwałych sprzedanych 0,00

c umorzenie śr. trwałych darowanych

d
umorzenie środków trwałych stanowiących 

niedobory

e
umorzenie śr. trwałych przekazanych w formie 

aportu

f umorzenie środków trwałych straconych

g umorzenie śr. trwałych aktualizowanych

h ustanowienie odrębnej własności 1 342 637,15 1 342 637,15

4 Stan na 31.12.2021 r. 18 370,53 46 391 070,89 237 090,06 7 387,80 234 811,58 46 888 730,86

5 Wartość netto na początek okresu 16 947 789,95 106 847 049,52 160 356,25 492,52 3 962,13 123 959 650,37

6 Wartość netto na koniec okresu 16 155 095,15 101 289 882,96 146 297,25 0,00 2 856,43 117 594 131,79

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
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Nota 5

wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto

Należności długoterminowe ogółem: 6 886 724,00 6 886 724,00 7 373 284,33 7 373 284,33

a) od jednostek powiązanych

b) od pozostałych jednostek 6 886 724,00 6 886 724,00 7 373 284,33 7 373 284,33

Należności krótkoterminowe ogółem: 1 474 460,57 14 004,43 1 460 456,14 1 686 078,08 14 004,43 1 672 073,65

1 Należności od jednostek powiązanych:

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2 Należności od pozostałych jednostek: 1 474 460,57 14 004,43 1 460 456,14 1 686 078,08 14 004,43 1 672 073,65

a) z tytułu opłat za lokale mieszkalne 708 369,30 708 369,30 699 301,70 699 301,70

b) z tytułu opłat za lokale użytkowe 59 863,75 59 863,75 47 120,17 47 120,17

c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty: 16 109,89 16 109,89 45 736,34 45 736,34

- do 12 miesięcy 16 109,89 16 109,89 45 736,34 45 736,34

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00

d)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń
27 158,14 27 158,14 84 473,59 84 473,59

e) inne 414 242,40 414 242,40 598 399,00 598 399,00

f) dochodzone na drodze sądowej 248 717,09 14 004,43 234 712,66 211 047,28 14 004,43 197 042,85

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Lp Tytuł

Stan na  31.12.2021 r. Stan na  31.12.2020 r.

Należności



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka"

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. Nota 6

długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe

1 Stan na 01.01.2021 r. 96 589,20 96 589,20

2 Zwiększenia

a zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw

b przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)

3 Zmniejszenia

a
zmniejszenie rezerw rozliczonych z 

pozostałymi przychodami operacyjnymi

b
zmniejszenie rezerw rozliczonych z 

przychodami finansowymi

c wykorzystanie rezerw

d przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)

e rozwiązanie rezerw z kosztami

4 Stan na 31.12.2021 r. 96 589,20 96 589,20

Zmiany w stanie rezerw od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 

podobne
Pozostałe rezerwy

RazemLp Tytuł

Rezerwa z tytułu 

odroczonego 

podatku 

dochodowego
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Nota 7

Lp Tytuł

Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem

1
Przychód ze sprzedaży produktów, w 

tym :
19 032 655,14 19 032 655,14 17 599 290,20 17 599 290,20

a eksploatacja zasobów 19 032 655,14 19 032 655,14 17 599 290,20 17 599 290,20

b

c

d

2
Przychód ze sprzedaży towarów i 

materiałów, w tym:

a

b

c

d

3 Przychód ze sprzedaży usług, w tym: 73 817,35 73 817,35 62 442,62 62 442,62

a sprzedaż usług - refaktury 73 817,35 73 817,35 62 442,62 62 442,62

b

c

d

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

01.01.-31.12.2021 r. 01.01.-31.12.2020 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)
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Sprawozdanie finansowe za 2021 r. Nota 8

Lp Treść 1.01.-31.12.2021 r.

w tym:

koszty niestanowiące 

kosztu uzyskania 

przychodu

1.01.-31.12.2020 r.

1 Amortyzacja 131 242,77 20 708,30 120 104,93

2 Zużycie materiałów i energii 8 590 576,33 7 876 210,21

3 Usługi obce: 3 459 313,11 3 049 013,33

a transportowe 0,00 0,00

b remontowe 0,00 0,00

c czynsze i opłaty dzierżawne 25 802,00 25 771,20

d pozostałe materialne 3 433 511,11 3 023 242,13

4 Podatki i opłaty 594 569,38 616 789,16

5 Wynagrodzenia 1 525 423,44 1 404 612,99

6
Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia
328 230,41 303 600,55

7 Pozostałe koszty: 4 227 724,42 3 190,85 4 119 800,04

a ubezpieczenia 81 721,39 75 170,00

b podróże służbowe, ryczałty  sam. 28 019,84 28 065,84

c pozostałe 4 117 983,19 3 190,85 4 016 564,20

w tym odpis na fundusz remontowy 4 092 780,67 3 995 777,35

18 857 079,86 23 899,15 17 490 131,21RAZEM

Koszty w układzie rodzajowym



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka"

Nota 9

Lp Tytuł 1.01.-31.12.2021 r.

w tym:

koszty niestanowiące 

kosztu uzyskania 

przychodu

1.01.-31.12.2020 r.

1
Strata ze sprzedaży środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych

2 Koszt własny sprzedaży majątku 576 738,82 248 777,16

3

Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją 

przydatność

4
Korekta dot. rozliczeń ustanowienia  odrębnej 

własności w latach ubiegłych

5
Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej 

produkcji

6
Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów 

rzeczowych składników majątku obrotowego

7 Różnice wycen bilansowych środków trwałych

8
Odpisane należności przedawnione, umorzone i 

nieściągalne
178,49 178,49 1 303,41

9 Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe 0,00 3 000,00

10
Niezawinione niedobory składników majątku 

obrotowego

11 Niezawinione niedobory środków trwałych

12

Rozliczenie opłaty przekształceniowej prawa 

użytkowania wieczystego gruntów na skutek 

wyodrębnień własnościowych lokali 

549 600,02 549 600,02 897 556,11

13 Woda administracyjna 61 743,18 36 802,96

14 Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego 7 013,74 1 364,84

15
Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów 

składników majątku obrotowego

16
Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i 

nieściągalnych

17
Utworzone rezerwy na przewidywane straty i 

uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych

18 Spisanie niedopłat wkładu budowlanego

19 Rezerwa - zbiorowe odprowadzanie ścieków 0,00 0,00 38 573,28

20 Przekazanie darowizny

21 Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny

a towary

b materiały

c środki trwałe

22 Pozostałe 7 156,87 6 500,00 17 372,03

1 202 431,12 556 278,51 1 244 749,79

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

RAZEM

Pozostałe koszty operacyjne
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Nota 10

Lp Treść 1.01-31.12.2021 r.
w tym: wyłączone z 

opodatkowania
1.01-31.12.2020 r.

1
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych
562 077,95 167 674,27

2
Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez 

efektu gospodarczego

3 Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania

4 Przedawnione zobowiązania 8 690,21 33 712,67

5 Wyegzekwowane odpisane należności

6 Darowizny środków trwałych

7
Darowizny środków pieniężnych i pozostałych 

środków obrotowych

8
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość 

należności

9 Rozwiązane rezerwy na przewidywane koszty 0,00 133 349,97

10
Niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 

utworzone uprzednio rezerwy

11 Różnice inwentaryzacyjne

12 Nadwyżki pieniężne

13 Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku

14

Rozliczenie opłaty przekształceniowej prawa 

użytkowania wieczystego gruntów na skutek 

wyodrębnień własnościowych lokali 

549 600,02 549 600,02 897 556,11

15 Zwrot zapłaconych podatków

16 Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności 89 233,41 79 823,68

17
Dofinansowanie z ZFŚS utrzymania obiektów 

socjalnych

18
Odliczenia z tytułu wydatków na zakup kas 

fiskalnych

19 Odszkodowania

20 Rozliczenie wody administracyjnej 78 859,74 43 486,21

21 Spisanie wpisowego

22 Spisanie udziałów 18 405,80 39 086,30

23
Dotacja z tyt. sfinansowania zakupu środka 

trwałego
20 708,30 20 708,30 18 811,12

24
Przychody z tytułu umorzonych wkładów 

budowlanych

25 Pozostałe przychody 19 626,69 411,00 13 883,18

1 347 202,12 570 719,32 1 427 383,51

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

RAZEM

Pozostałe przychody operacyjne
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Nota 11

Lp Tytuł 1.01.-31.12.2021 r.

w tym:

koszty niestanowiące 

kosztu uzyskania 

przychodu

1.01.-31.12.2020 r.

1 Strata na sprzedaży papierów wartościowych

2 Strata na sprzedaży udziałów

3 Odsetki od zaciągniętych pożyczek

a zapłacone

b niezapłacone

4 Odsetki od kredytów 1 267,56 2 940,98

a zapłacone 1 267,56 2 940,98

b niezapłacone

5 Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek

6 Odsetki od obligacji własnych

a zapłacone

b niezapłacone

7 Koszty z tytułu różnic kursowych

8
Odsetki od zobowiązań handlowych wobec 

dostawców obcych

a zapłacone

b niezapłacone

9
Odsetki od przyjętych w leasing finansowy 

rzeczowych składników majątku

10 Odsetki od zobowiązań budżetowych 80,29 115,68

11 Odpisy aktualizujące wartość inwestycji 

12
Prowizje związane z uzyskaniem gwarancji 

finansowych

13 Odsetki - wyrok sądowy 0,00 5 090,86

14
Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i 

pożyczki)

15
Rezerwy na prawdopodobne straty związane z 

ponoszonym ryzykiem w operacjach finansowych

1 347,85 0,00 8 147,52

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

RAZEM

Koszty finansowe
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Nota 12

Lp Tytuł 1.01.-31.12.2021 r.
w tym: wyłączone z 

opodatkowania
1.01.-31.12.2020 r.

1 Zysk ze zbycia papierów wartościowych

2 Zysk ze zbycia udziałów

3
Zysk ze zbycia papierów wartościowych 

krótkoterminowych

4 Odsetki za zwłokę w regulowaniu należności 24 744,26 29 122,44

a zapłacone 24 744,26 29 122,44

b niezapłacone

5
Odsetki od środków i lokat na rachunkach 

bankowych oraz  od należności od odbiorców
173,72 17 608,37

a zapłacone 173,72 17 608,37

b niezapłacone

6 Aktualizacja wartości inwestycji

7 Przychody z tytułu różnic kursowych 

8 Zarachowane dywidendy

9
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość 

należności z tytułu odsetek

10
Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych 

w ciężar kosztów finansowych

11 Odsetki od kredytu przychód 1 249,68 2 895,34

12 Odsetki umorzone

26 167,66 0,00 49 626,15

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

RAZEM

Przychody finansowe
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Nota 13

Lp. Tytuł Wartość

A Zysk ogółem 313 118,17

B Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)                                   (+) 580 177,66

1.
amortyzacja środków trwałych przewyższająca limit podatkowy określony stawkami 

podatkowymi

2. amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją 20 708,30

3.
amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu kwalifikowanego 

podatkowo jako operacyjny

4.
różnica amortyzacji samochodu osobowego lub innego o ładowności do 500 kg w części 

przekraczającej 20 000 EURO wartości samochodu

5.
straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność 

gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności

6. niewpłacona na rach. bankowy  kwota na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7. jednorazowe odszkodowania powypadkowe i z tytułu chorób zawodowych

8. koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, koszty sądowe i arbitrażowe

9.
grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, 

administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar

10.
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania 

przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz uchybień  w dziedzinie BHP

11. korekta dot. rozliczeń ustanowienia odrębnej własności w latach ubiegłych

12. wierzytelności (należności) odpisane jako nieściągalne

13.
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych  i innych należności, 

do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej

14.

kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, robót i usług oraz zwłoki w 

dostarczeniu towaru wolnego od wad, albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych 

robót i usług

15.
odpisane należności uznane za nieściągalne (zarachowane uprzednio jako przychody), których 

nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy,
178,49

16.
odpisy aktualizujące należności, które były zaliczone do przychodów należnych, a  których 

nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16, ust. 2 ustawy

17.
składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, przewyższające 

ustalony limit
190,00

18.

wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów 

stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych 

funkcji

19. opłata przekształceniowa ( art. 12 ust. 1 pkt. 1) 549 600,02

20. umorzone należności, które uprzednio nie były zarachowane jako przychody należne

21. ubezpieczenie OC zarządu , Rady Nadzoerczej, Zarządcy ( art.. 15 ust. 1) 672,00

22.

wydatki z tyt. kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych 

(niebędących składnikiem majątku podatnika) w części przekraczającej kwotę wynikającą z 

przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km lub określoną 

ryczałtowo

23. straty z tytułu utraty przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                                            
od wyniku finansowego brutto na dzień 31-12-2021



24. wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną powyżej ustawowego limitu 0,25%

25. odpisy obniżające wartość majątku trwałego 

26.
odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z 

udziału w zyskach osób prawnych

27.
odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców powyżej limitu określonego w 

art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy

28. rezerwa na zobowiązania z tytułu procesu sądowego 

29. naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań, pożyczek i kredytów (są KUP po zapłacie)

30. ujemne różnice kursowe od nierozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków

31.
niewypłacone, a zaliczone w koszty wynagrodzenia osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej należne z tyt. umowy zlecenia lub o dzieło (KUP po wypłacie)

32. amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną

33. inne rezerwy tworzone według prawa bilansowego

34.
straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności chyba, że wierzytelność ta uprzednio, na 

podstawie art. 12 ust.3 została zarachowana jako przychód należny

35.
składki ubezpieczeniowe od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach 

wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym

36.
straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów 

powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym

37. koszty dotyczące wyroków sądowych

38. koszty poniesionych remontów na lokalach użytkowych

39. koszt bilansowy miejsc postojowych przy ul. Wojskowej

40. niewypłacone za 12/2020  ryczałty za używanie prywatnego samochodu 2328, 85

41. pozostałe 6 500,00

C Przychody niepodlegające opodatkowaniu                                                                 (-) 570 719,32

1. dywidendy krajowe otrzymane

2.

częściowe rozwiązanie rezerwy na zobowiązania z tytułu pozytywnie zanończonej sparwy 

sądowej wobec ZDm Poznań w sparwie  wody opadowej  (utworzenie której w latach ubiegłych 

nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)

3. opłata przekształceniowa ( art. 12 ust. 1 pkt. 1) 549 600,02

4.
odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych 

należności budżetowych

5. spisanie należności zaktualizowanych

6. zwrócone wierzytelności uprzednio niebędące KUP

7. przychody z tytułu terminowo płaconego podatku dochodowego od osób prawnych 411,00

8. amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją 20 708,30

D Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.                              (-) 2 600,03

1. zapłacone odsetki za zwłokę, naliczone w latach ubiegłych

2.
koszty inwestycji przy ul. Wojskowej  uwzględnione w księgach rachunkowych w latach 1998-

2006   skorygowane w księgach na skutek aktualizacji w/w inwestycji w 2007 r. 

3. wypłacone w 1/2020  ryczałty za używanie prywatnego samochodu za 12/2019 r. 2 600,03

E Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego 0,00

1. Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące wyłącznie koszt podatkowy

F Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym 0,00

1. otrzymane odsetki  bankowe

2. zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych

G Inne przychody                                                                                                                     (+) 762 499,31

1. nadpłaty zaliczek co, cw  do rozliczenia w 2021 701 581,93



2.
odszkodowania za szkody w budynkach mieszklanych  ujęte w funduszu remontowym  ( 

zwolnienie z podatku dochodowego art.. 17 ust. 1 pkt. 54a)
43 634,33

3. dotacja do środka trwałego  art.. 17 ust. 1 pkt. 21 17 283,05

4. dochód ustalony w trybie art. 11 ustawy

H Dochód do opodatkowania 1 082 475,79

I Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi 1 105 511,97

1. dotacja do środka trwałego  art.. 17 ust. 1 pkt. 21 17 283,05

2. rozliczenie straty z lat ubiegłych

3.
odszkodowania za szkody w budynkach mieszklanych  ujęte w funduszu remontowym  ( 

zwolnienie z podatku dochodowego art.. 17 ust. 1 pkt. 54a)
43 634,33

4. zmiana stanu rezerw, która zmniejszyła koszty w roku bieżącym 

5. wolne od podatku art. 17 ust. 1 pkt 44 1 044 594,59

J Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -23 036

K Podatek dochodowy

L Odliczenie podatku od dywidend

M Podatek dochodowy po odliczeniach



1 CZAPLA 4 106 498,85                               4 106 498,85                        -                    

2 CZECHOSŁOWACKA 436 874,58                                  436 874,58                           -                    

3 DALEMIŃSKA 4 393 235,03                               4 393 235,03                        -                    

4 DOLINA 4 750 549,70                               4 750 549,70                        -                    

5 GÓRNA WILDA 3 476 635,95                               3 476 635,95                        -                    

6 GRUNWALDZKA 165 11 132 858,94                             11 132 858,94                      -                    

7 KONFEDERACKA 1 536 239,88                               1 536 239,88                        -                    

8 LESZKA 6 471 006,57                               6 471 006,57                        -                    

9 MODRA 212 641,87                                  212 641,87                           -                    

10 MOSTOWA 159 231,66                                  159 231,66                           -                    

11 NARAMOWICKA 8 749 427,31                               8 749 427,31                        -                    

12 OS. NA MURAWIE 5 629 103,69                               5 629 103,69                        -                    

13 PAMIĄTKOWA 1 130 940,71                               1 130 940,71                        -                    

14 SZAMARZEWSKIEGO 3 263 722,80                               3 263 722,80                        -                    

15 ŚW. ROCHA 10 530 666,82                             10 530 666,82                      -                    

16 ŚW. WOJCIECH 1 105 245,05                               1 105 245,05                        -                    

17 UMIŃSKIEGO 4 466 035,97                               4 466 035,97                        -                    

18 WILCZAK 649 593,13                                  649 593,13                           -                    

19 WYBICKIEGO PRĄDZYŃSKIEGO 824 807,99                                  824 807,99                           -                    

20 ZNANIECKIEGO 6 329 361,29                               6 329 361,29                        -                    

21 ŻNIWNA 1 013 075,82                               1 013 075,82                        -                    

22 WYBICKIEGO 13/14 5 195 491,76                               5 195 491,76                        -                    

23 WOJSKOWA 10 718 752,88                             10 718 752,88                      -                    

24 GRUNWALDZKA 38 4 721 074,04                               4 721 074,04                        -                    

Razem 101 003 072,29                           101 003 072,29                    -                    

Różnica

Uzgodnienie majątku (netto) z wkładami budowlanymi (netto) na 31.12.2021 r. 

Zał. nr 1 do Sprawozdania fin.                                        

za 2021 r. SM "Wielkopolanka"                             

Dodatkowe inf. i objaśnienia

Lp. Nazwa lokalizacji Majątek (netto) Wkłady budowlane (netto)



Zał. nr 2 do Sprawozdania fin.                                        

za 2021 r. SM "Wielkopolanka"                            

Dodatkowe inf. i objaśnienia

1 CZAPLA 78 911,43                                              

2 CZECHOSŁOWACKA 140 150,36                                            

3 DALEMIŃSKA 222 097,40                                            

4 DOLINA 153 407,68                                            

5 GRUNWALDZKA 38 12 803,34                                              

6 GRUNWALDZKA 165 134 867,42                                            

7 LESZKA 11 707,81                                              

8 MODRA 12 253,41                                              

9 MOSTOWA 9 099,81                                                

10 NARAMOWICKA 111 487,36                                            

11 OS. NA MURAWIE 158 938,56                                            

12 PAMIĄTKOWA 103 328,95                                            

13 SZAMARZEWSKIEGO 165 942,58                                            

14 UMIŃSKIEGO 124 580,90                                            

15 WILCZAK 52 306,44                                              

16 WOJSKOWA 9F,G, H 82 459,96                                              

17 WYBICKIEGO PRĄDZYŃSKIEGO 38 699,36                                              

18 ZNANIECKIEGO 9 276,02                                                

19 WYBICKIEGO 13/14 91 923,87                                              

Razem 1 714 242,66                                         

 Wynik narastająco na 31.12.2021 r. Lp. Nazwa lokalizacji

Nadwyżka przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości na poszczególnych lokalizacjach na dzień 31.12.2021 r. 



Koszty Przychody Wynik

1 CZAPLA 1 436 443,41                1 471 210,42               34 767,01                      

2 CZECHOSŁOWACKA 76 802,10                     97 940,09                    21 137,99                      

3 DALEMIŃSKA 815 069,02                   831 093,73                  16 024,71                      

4 DOLINA 1 233 082,26                1 248 186,96               15 104,70                      

5 GÓRNA WILDA 602 808,72                   636 992,63                  34 183,91                      

6 GRUNWALDZKA 38 304 882,86                   318 779,89                  13 897,03                      

7 GRUNWALDZKA 165 1 058 524,47                1 071 800,25               13 275,78                      

8 KONFEDERACKA 488 477,37                   494 190,74                  5 713,37                        

9 LESZKA 638 858,42                   644 102,21                  5 243,79                        

10 MODRA 205 596,58                   205 913,61                  317,03                           

11 MOSTOWA 173 747,56                   175 385,15                  1 637,59                        

12 NARAMOWICKA 1 785 986,12                1 798 307,00               12 320,88                      

13 OS. NA MURAWIE 2 382 016,85                2 437 041,81               55 024,96                      

14 PAMIĄTKOWA 283 452,30                   287 108,87                  3 656,57                        

15 SZAMARZEWSKIEGO 604 229,12                   604 213,33                  15,79 -                            

16 ŚW. ROCHA 2 384 978,26                2 372 368,30               12 609,96 -                     

17 ŚW. WOJCIECH 200 856,28                   204 118,18                  3 261,90                        

18 UMIŃSKIEGO 1 334 003,25                1 402 991,48               68 988,23                      

19 WILCZAK 589 310,74                   570 341,13                  18 969,61 -                     

20 WOJSKOWA 1,1A-D 726 687,00                   728 284,32                  1 597,32                        

21 WOJSKOWA 9F,G, H 526 702,69                   528 866,45                  2 163,76                        

22 WYBICKIEGO PRĄDZYŃSKIEGO 149 301,39                   155 008,86                  5 707,47                        

23 ZNANIECKIEGO 1 044 377,91                1 050 990,89               6 612,98                        

24 ŻNIWNA 176 243,08                   179 160,56                  2 917,48                        

25 WYBICKIEGO 13/14 439 732,57                   458 513,85                  18 781,28                      

Razem 19 662 170,33             19 972 910,71             310 740,38                   

Przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla 

poszczególnych lokalizacji za bieżący rok obrotowy 2021

Zał. nr 3 do Sprawozdania fin.                                        

za 2021 r. SM "Wielkopolanka"                             

Dodatkowe inf. i objaśnienia

Lp. Nazwa lokalizacji

Wykonanie na 31.12.2021 r.



Stan na Wydatki Wpływy Stan 

01.01.2021 r. 01.01.2021 r. 01.01.2021 r. 01.01.2021 r.

1 CZAPLA 41 724,56 -              333 837,65            319 463,01                   56 099,20 -             

2 DALEMIŃSKA 123 585,43 -            261 314,31            162 381,60                   222 518,14 -           

3 DOLINA 176,47 -                   324 724,39            254 674,56                   70 226,30 -             

4 GRUNWALDZKA 38 24 066,36 -              47 091,44              53 713,92                     17 443,88 -             

5 GRUNWALDZKA 165 86 584,18 -              212 002,37            207 834,88                   90 751,67 -             

6 KONFEDERACKA 34 768,71 -              124 505,26            101 271,24                   58 002,73 -             

7 LESZKA/SĘDZIWOJA/WITOSŁAWA 123 928,39 -            72 253,34              150 309,84                   45 871,89 -             

LESZKA 67 969,68 -              44 391,13              108 307,44                   4 053,37 -               

SĘDZIWOJA 16 918,08 -              15 443,00              16 494,72                     15 866,36 -             

WITOSŁAWA 39 040,63 -              12 419,21              25 507,68                     25 952,16 -             

8 MODRA 16 952,28 -              50 648,71              48 112,57                     19 488,42 -             

9 NARAMOWICKA 728 061,79 -            555 313,61            444 918,31                   838 457,09 -           

10 OS. NA MURAWIE 459 023,88 -            735 349,62            575 371,58                   619 001,92 -           

11 PAMIĄTKOWA 44 775,99 -              22 176,94              54 365,52                     12 587,41 -             

12 SZAMARZEWSKIEGO 84 580,13               227 620,27            117 817,92                   25 222,22 -             

13 ŚW. ROCHA 325 343,97 -            534 246,61            440 923,91                   418 666,67 -           

14 ŚW. WOJCIECH 53 198,06 -              10 976,21              40 703,52                     23 470,75 -             

15 UMIŃSKIEGO 103 486,90 -            201 690,57            262 330,36                   42 847,11 -             

16 WILCZAK 15 532,78 -              119 451,63            106 142,76                   28 841,65 -             

17 WOJSKOWA 95 700,24 -              232 746,16            223 627,90                   104 818,50 -           

WOJSKOWA 1, 1 A-D 99 886,17 -              55 571,17              140 054,74                   15 402,60 -             

WOJSKOWA 9F-H 4 185,93                 177 174,99            83 573,16                     89 415,90 -             

18 WYBICKIEGO PRĄDZYŃSKIEGO 6 495,21 -                54 192,24              46 184,16                     14 503,29 -             

19 ZNANIECKIEGO 1 998,83                 217 445,22            206 141,76                   9 304,63 -               

20 ŻNIWNA 52 683,78 -              11 190,86              37 099,92                     26 774,72 -             

Razem 2 249 510,02 -         4 348 777,41        3 853 389,24               2 744 898,19 -       

Koszty remontów na poszczególnych lokalizacjach przewyższające wartość wpływów 

funduszu remontowego

Zał. nr 4 do Sprawozdania fin.                                        

za 2021 r. SM "Wielkopolanka"                            

Dodatkowe inf. i objaśnienia

Lp. Nazwa lokalizacji



Stan na Wydatki Wpływy Stan 

01.01.2021 r. 31.12.2021 r. 31.12.2021 r. 31.12.2021 r.

1 CZECHOSŁOWACKA 3 613,76                 23 523,28              20 873,76                     964,24                   

2 GÓRNA WILDA 61 507,95               105 391,15            140 463,84                   96 580,64              

3 MOSTOWA 19 090,46               7 701,75                38 417,28                     49 805,99              

4 WYBICKIEGO 13/14 2 007,90 -                48 311,49              83 270,88                     32 951,49              

Razem 82 204,27               184 927,67           283 025,76                  180 302,36           

Zał. nr 5 do Sprawozdania fin.                                        

za 2021 r. SM "Wielkopolanka"                            

Dodatkowe inf. i objaśnienia

Nazwa lokalizacjiLp.

Koszty remontów nieprzewyższające wartości wpływów z tytułu funduszu 

remontowego



Zał. nr 6 do Sprawozdania fin.                                        

za 2021 r. SM "Wielkopolanka"                            

Dodatkowe inf. i objaśnienia

1 GÓRNA WILDA 19 171,94 -                                             

2 KONFEDERACKA 2 317,19 -                                               

3 ŚW. ROCHA 107 306,12 -                                           

4 ŚW. WOJCIECH 10 721,39 -                                             

5 WOJSKOWA 1, 1A-D 19 026,33 -                                             

6 ŻNIWNA 5 174,29 -                                               

Razem 163 717,26 -                                           

 Nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości na poszczególnych lokalizacjach na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa lokalizacji  Wynik narastająco na 31.12.2021 r. 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 

2021 ROK  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WIELKOPOLANKA” 

 

 

USTĘP 1. 

 

 

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 i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 

amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji lub umorzenia – nota nr 1, nota nr 2, nota nr 3, nota nr 4. 

 

Zmiany w środkach trwałych 

 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
WARTOŚĆ 

BRUTTO 
UMORZENIE 

WARTOŚĆ 

NETTO 

1. BO 01.01.2021 r. 169 848 560,52 45 888 910,15 123 959 650,37 

2. Zwiększenia 64 063,79 2 342 457,86 -2 278 394,07 

3. Zmniejszenia 5 429 761,66 1 342 637,15 -4 087 124,51 

4. BZ  31.12.2021 r. 164 482 862,65 46 888 730,86 117 594 131,79 

 

W okresie sprawozdawczym powstały zmniejszenia środków trwałych z tytułu 

wyodrębnień własności lokali na kwotę 5.429.761,66 zł.  

Zwiększenia z tytułu zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 12.170,64 zł, zakupu 

zbiornika wody opadowej dla lokalizacji Umińskiego o wartości 27.780,96 zł oraz  

zakupu szlabanu na lokalizacjach – Wilczak o wartości 14.929,32 zł oraz Dolina o 

wartości 9.182,87 zł. 
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Zmiany wartości niematerialnych i prawnych 

 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
WARTOŚĆ 

BRUTTO 
UMORZENIE 

WARTOŚĆ 

NETTO 

1. BO 01.01.2021 r. 39 285,33 39 285,33 0,00 

2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 

3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 

4. BZ  31.12.2021 r. 39 285,33 39 285,33 0,00 

 

 

2. Wartość gruntów z tytułu prawa wieczystego użytkowania. 

 

Jednostka użytkuje grunty, do których posiada prawo wieczystego użytkowania. 

 

LP. LOKALIZACJA GRUNTU WARTOŚĆ KSIĘGOWA 

1. Dolina  5 602,18 

2. Ruska – Dalemińska 7 759,85 

3.  Św. Rocha – Serafitek 330 643,50 

4. Murawa 3 228,96 

5. Wojskowa 359 116,10 

6. Grunwaldzka 104 257 831,88 

 Razem 964 182,47 

 

3. Wartość nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu – nie dotyczy. 

 

4. Inwestycje długoterminowe: 0.00 zł. 
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5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują. 

 

6. Dane o strukturze własności kapitału udziałowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 

  

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni wpisanym do rejestru w dniu 06.05.2008 r. wysokość 

udziału wynosi 300,00 zł.  

Wysokość udziału dla: 

- lokalu mieszkalnego albo miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym  wynosi 

jeden udział, 

- lokalu użytkowego wynosi dwa udziały. 

 

7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów /funduszy/ zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza 

zestawienia zmian w kapitale. 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2021 ZMIANY 

Fundusz udziałowy 
528 049,10 511 029,10 -17 020,00 

Fundusz wkładów 

budowlanych 106 112 991,25 101 003 072,29 -5 109 918,96 

Fundusz zasobowy 
10 699 534,78 10 699 534,78 - 

Fundusz z aktualizacji 

wyceny środków 

trwałych 1 159 615,15 1 139 345,52 -20 269,63 

Fundusze rezerwowe 
844 946,70 833 346,02 -11 600,68 

Zysk (strata) lat 

ubiegłych 74 846,52 59 918,17 -14 928,35 

Zysk (strata) netto 
-14 928,35 2.377,79 17 306,14 

Kapitał własny 
119 405 055,15 114 248.623,67 

 

-5 156 431,48 
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Opis zmian w kapitale na dzień  31.12.2021 r. 

 

Fundusz udziałowy   

 

Zmniejszenia z tytułu: rezygnacji, wykreślenia z członkostwa, ustania członkostwa,  

przeksięgowań nadpłat udziałów na rozrachunki w kwocie 17.020,00 zł. 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych, zmianie od dnia 9 września 2017 roku uległy zasady członkostwa. 

Nowelizacja ustawy nie uzależnia członkostwa w spółdzielni od wniesienia wpisowego i 

udziału.  

 

Fundusz zasobowy  

 

Bez zmian 

 

Fundusz wkładów budowlanych  

 

Zmniejszenie funduszu wkładów budowlanych w okresie sprawozdawczym w kwocie  

4.241.336,02 zł na skutek ustanowienia odrębnych własności oraz na kwotę 868.528,94 

zł na skutek odpisów z tytułu umorzenia tych wkładów. 

 

Fundusz z aktualizacji środków trwałych  

 

Zmniejszenie na kwotę 20.269,63 zł  na skutek przeksięgowania na fundusz zasobowy w 

związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali (8.862,61 – Os. Na Murawie, 

5.335,45-  Umińskiego, 6.071,57 - Wilczak).    

 

Fundusze rezerwowe 

 

Zmniejszenie na kwotę 11.600,68 zł nastąpiło w wyniku wyodrębnień lokali, które 

posiadały udział w finansowaniu zakupu działek (lokalizacje Umińskiego, Grunwaldzka 

165 – kredyt, lokalizacja św. Rocha O) oraz udział w finasowaniu platformy dla 

niepełnosprawnych lokalizacja Wybickiego 13/14.  
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Strata netto za rok obrotowy 

 

Zysk  netto na  podstawie działalności  gospodarczej za 2021 rok wynosi 2.377,79 zł. 

Podatek dochodowy od osób prawnych należny za 2021 rok nie wystąpił. 

Proponuje się zysk netto na pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie 2.377,79 zł  

przeznaczyć na  fundusz zasobowy. 

 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  

Kwota 59.918,17 zł stanowi sumę wartości niepodzielonego zysku netto za 2019 rok  w 

kwocie  74.846,52 zł  oraz straty  za 2020 rok w kwocie  -14.928,35 zł.  

Wskutek pandemii nie odbyło się w 2020 i 2021  roku Walne Zgromadzenie Członków 

Spółdzielni, które podejmuje decyzję dotyczącą  podziału wyniku finansowego. 

 

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

 

Nie dotyczy  

 

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek 

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 

obrotowego. 

 

STAN ODPISÓW 

AKTUALIZACYJNYCH 

01.01.2021 r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2021 r. 

14 004,43 0,00 0,00 14 004,43 

 

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego przewidywanym okresie spłaty: 

- powyżej 1 roku do 3 lat – nie występują,   

- od 3 do 5 lat - nie występują. 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
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Na dzień bilansowy 31.12.2021 r. wystąpiły: 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na kwotę  9.477.515,73 zł.  

- kwota 7.200,71 zł stanowi wartość odsetek od kredytu na nabycie nieruchomości 

35/1 przy ul. Umińskiego 9G, 

- kwota 5.122,38 zł stanowi wartość środka trwałego (monitoringu) 

sfinansowanego przez właścicieli lokali przy ul. Św. Rocha, 

- kwota 59.804,63 zł stanowi wartość środka trwałego (koszty szlabanu i 

domofonów) sfinansowanego przez  właścicieli lokali przy ul. Św. Rocha, 

- kwota 38.395,74 zł stanowi  wartość środka trwałego (szlaban) sfinansowanego 

przez  właścicieli lokali przy ul. Czapla, 

- kwota 89.670,00 zł przychód do rozliczenia w przeszłym okresie dotyczący 

przekształcenia prawa własności przy ul. Leszka 31,  

- kwota 3.470,04 zł stanowi wartość odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup 

działki 40/9 przy ul. Grunwaldzkiej 165, 

- kwota 20.148,28 zł stanowi wartość odsetek od należności spłaty kosztów 

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 

lokalizacji św. Rocha  E, N ,O, 

- kwota 7.078,74  zł monitoring ul. Umińskiego, 

- kwota 17.153,43 zł stanowi wartość dotacji celowej na zakup  i montaż zbiornika 

wody opadowej przy ul. Umińskiego, 

- kwota 180.209,59 zł stanowi 70% odszkodowanie od ZDM z tyt. realizacji 

inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 

trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa 

węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka” w Poznaniu  

- kwota 206.796,23 zł przychód do rozliczenia w przyszłych okresach dotyczący 

zbiorowego odprowadzania wód opadowych,  

- kwota 7.128.223,30 zł stanowi wartość opłaty przekształceniowej do rozliczenia 

w przyszłych okresach,   

- kwota 1.714.242,66 zł nadwyżki przychodów nad kosztami z eksploatacji               

i utrzymania nieruchomości na poszczególnych lokalizacjach narastająco 

przedstawia załącznik nr 2. Natomiast załącznik nr 3 przedstawia przychody          

i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla poszczególnych lokalizacji 

za bieżący rok obrotowy 2021. 
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów na kwotę  3.946.322,98 zł  (zaprezentowane     

w aktywach bilansu w części długoterminowych i krótkoterminowych): 

- kwota 8.166,66 zł to koszty prenumerat rocznych,  domena  itd., 

- kwota 285.329,82 zł stanowi koszty przeglądów wieloletnich i polisy 

ubezpieczeniowej, 

- kwota 714.060,54 zł to koszty wymiany podzielników, ciepłomierzy, 

- kwota 11.019,87 zł to abonament  dot. zimnej wody  i kanalizacji, 

- kwota 19.130,64 zł  to koszty zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych,  

do rozliczenia w przyszłych okresach.  

- Kwota 2.744.898,19 zł to koszty remontów na poszczególnych lokalizacjach 

przewyższające wartość wpływów funduszu remontowego (załącznik nr 4), 

Wykaz lokalizacji, na których wydatki na remonty są niższe od wpływów na 

fundusz remontowy przedstawia załącznik nr 5, 

- kwota 163.717,26 zł to nadwyżka kosztów nad przychodami z eksploatacji                   

i utrzymania nieruchomości na poszczególnych lokalizacjach - narastająco 

(załącznik nr 6).  

 

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem jego 

rodzaju : 

- hipoteka umowna do kwoty 473.760,00 zł, ustanowiona na nieruchomości 

gruntowej, której właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka”, 

która to nieruchomość jest zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Umińskiego 9G, 

działka nr 35/1, 

- hipoteka umowna do kwoty 223.230,00 zł, ustanowiona na nieruchomości 

gruntowej, której właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka”, 

która to nieruchomość jest zlokalizowana  w  Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 165, 

działka nr 40/9, 

 

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje                          

i poręczenia, także wekslowe zabezpieczenia hipoteczne - nie wystąpiły. 

 

USTĘP 2. 

 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura 

rzeczowa i terytorialna). 
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Nota nr 7. 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.  

 

Nie wystąpiły. 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.  

 

Nie dotyczy. 

 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego /zysku, straty/ brutto. 

 

Nota nr 13. 

 

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz                    

o kosztach rodzajowych. 

 

 Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat porównawczy. 

 

W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży środków 

trwałych. Noty nr 7, 8, 9, 10, 11, 12 przedstawiają  dane dotyczące przychodów i 

kosztów zgodnie z zestawieniem obrotów i sald  na dzień bilansowy 31.12.2021 r.  

 

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane 

różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 

 

Wartość środków trwałych w budowie na dzień bilansowy  0,00 zł.  
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8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe: odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę 

środowiska. 

 

W 2021 roku na zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy ) zostały poniesione 

nakłady w kwocie 12.170,64 zł 

W 2022 roku planowane są zakupy w kwocie 22.000,00 zł dotyczące sprzętu 

komputerowego. 

 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. 

 

Nie występują. 

 

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

 

         Nie występuje. 

 

USTĘP 2a. 

 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy 

przyjęte do ich wyceny. 

 

       Nie dotyczy. 

 

USTĘP 3. 

 

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych. 

Spółdzielnia nie sporządza rachunku przepływu środków pieniężnych. 

 

USTĘP 4. 

Informacje o: 

 

1. 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. 
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Nie wystąpiły.  

 

2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. 

 

Nie wystąpiły. 

 

3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ROK UBIEGŁY 

2020 

ROK BIEŻĄCY 

2021 

Pracownicy umysłowi 21 20 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 1 1 

Pracownicy na urlopach wychowawczych 3 1 

Ogółem 25 22 

 

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych (dla każdej z grup osobno) za rok obrotowy 2021. 

 

Wynagrodzenie brutto Zarządu za 2021 r. wynosiło 379.288,29 zł, natomiast Rady 

Nadzorczej  58.800,00 zł. 

 

5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym 

w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 

handlowych (dla każdej z grup osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania           

i terminów spłaty. 

 

Nie wystąpiły. 

 

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, odrębnie za: 
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a) badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.  

 

         Nie występuje. 

 

b)   inne usługi poświadczające, 

c)   pozostałe usługi. 

 

USTĘP 5. 

 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie 

korekty. 

 

Nie wystąpiły. 

 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 

uwzględnione w sprawozdaniu finansowym lat ubiegłych. 

 

Nie wystąpiły. 

 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian polityki rachunkowości, w tym 

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli 

wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz 

zmian w kapitale własnym. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 

2013 poz. 1222 j.t) Spółdzielnia dokonuje odrębnego rozliczenia przychodów i kosztów 

oraz funduszu remontowego dla każdej nieruchomości.  

 

W 2021 roku  Spółdzielnia nie dokonywała zmian polityki rachunkowości.  

Od 1 października 2018 roku zgodnie z art. 45 Ustawy o Rachunkowości Spółdzielnie  

mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych w odpowiednim formacie                   

i rozszerzeniu tj. według struktur logicznych (.xml) opublikowanych przez Ministerstwo 

Finansów.  
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Wobec powyższego spełniając wymogi ustawowe sprawozdanie finansowe Spółdzielni 

za 2021 rok zostało sporządzone w formie elektronicznej i poprzez elektroniczne 

podpisy zostanie  przekazane do odpowiednich instytucji publicznych. 

 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego 

ze sprawozdaniem za  poprzedni rok obrotowy. 

 

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za 

rok 2021 ze sprawozdaniem za rok obrotowy 2020. 

 

USTĘP 6. 

       

   Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 

 

                     Nie dotyczy. 

USTĘP 7. 

 

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

USTĘP 8. 

 

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, 

czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna 

zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań 

mających na celu eliminację niepewności. 

 

Nie dotyczy. 
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USTĘP 9. 

 

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy 

ujawnić te informacje. 

 

    Nie wystąpiły.  

 

Integralną częścią niniejszej informacji dodatkowej są: załączniki od nr 1 do nr 6  oraz 

noty od  nr 1 do nr 13. 

 

Poznań, 2022-05-13 

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 

Główny Księgowy 

Daria Kupka 

Członek Zarządu 

Maria Okarma  

Prezes Zarządu 

Dorota Falkowska 
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