
Informacja dodatkowa  do bilansu 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina 

Bilans za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2008r 
                    
AKTYWA 
 
A. MAJĄTEK TRWAŁY 
 

 
Rzeczowy majątek trwały 

Środki trwałe na 31.12.2008r wynosiły w kwocie brutto zł  12 292 539,52.  
Wartości niematerialne i prawne 100 zł 
Wartość  dotychczasowego umorzenia wynosi zł  1 228 785,98 
Umorzenie wartości zasobów mieszkaniowych dokonuje się w korespondencji z wkładami 
budowlanymi – kapitał własny. 
Wartość netto środków trwałych w Firmie wynosi zł  11 063 853,54. 
Środki trwałe na dzień bilansowy zostały  wycenione według cen nabycia z uwzględnieniem  
umorzenia według stawek podatkowych zawartych w  Ustawie o podatku dochodowym od 
osób  prawnych.  
 
Ogółem majątek trwały wynosi   zł  11 063 853,54 
 
B.  AKTYWA  OBROTOWE  

 
Należności krótkoterminowe  dotyczą kwoty zł 52 306,92 
   -  należności z tytułu dostaw i usług   zł   1 360,36      
   -  należności z tyt. opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych , garaży i miejsc postojowych 
      48 580,56 zł 
   -   inne   zł  2 366,- 
                 
III.  Środki pieniężne      zł     115 699,97 
        
       Kwota powyższa obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowych 
       zł 115 502,58 oraz w kasie 197,39 zł. Stan  zgodny z ostatnimi  wyciągami  Banku  
       Millennium. oraz  inwentaryzacją Kasy. 
 
IV.  Krótkoterminowe  rozliczenia międzyokresowe 
        - koszty  ubezpieczenia rozliczane w czasie            1 731,75 zł 
 
Ogółem aktywa wynoszą zł  11 233 592,18  
 
PASYWA 
 
I.   Kapitał podstawowy  -   wynosi 7 061 997,14 zł. 
 
Pozycja ta obejmuje wartości wniesione przez  członków na finansowanie budowy mieszkań ( 
wkłady budowlane i garażowe) oraz udziały. 
Fundusz udziałowy                                      zł          54 349,11 
Fundusz wkładów budowlanych                  zł    8 250 081,51 
Minus umorzenie                                         zł     1 242 433,48 



IV. Kapitał zapasowy obejmuje fundusz  zasobowy w kwocie 4 055 683,92 zł 
       ( w tym wpisowe w kwocie 10 588,15, zaewidencjonowanie wartości gruntu w    
        użytkowaniu wieczystym 3 620 530 zł ) 
 
VIII Wynik finansowy – zysk netto za 2008 r wynosi 5 417,87 z 
 
B III  . Zobowiązania krótkoterminowe   w  kwocie zł. 106 279,25   
          -  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują zobowiązania wobec dostawców    
             usług w łącznej kwocie  26 853,33 zł  i dotyczy 15 firm 
             Zobowiązania dotyczą bieżących płatności. 
           - Zobowiązania (nadpłaty) z tyt opłat za lokale  4 708,55 zł  
           -  Zobowiązania z tyt podatków i ZUS  9.532,40 zł 
           - Fundusz remontowy  zł 63 956,11 zł 
           - Fundusz specjalny zł 1 228,86 
 
B IV Rozliczenia międzyokresowe  4214 zł 
 
Ogółem pasywa wynoszą    zł 11 233 592,18 
 
Nie są nam znane inne niż opisane w sprawozdaniu okoliczności mogące mieć wpływ na 
sytuację finansową Spółdzielni. W szczególności nie zostały zawarte żadne zobowiązania lub 
poręczenia mogące obciążać działalność Spółdzielni. 
 

                   Rozliczenie wyniku finansowego  za 2008 r 
 

Przychody ze sprzedaży usług               405 143,97 zł 
           W zakresie podstawowej działalności tj. 
           Eksploatacja zasobów mieszkaniowych i 
           I dostsrczenie mediów mieszkańcom 

Przychody finansowe                                 5 301,24 zł 
Pozostałe przychody operacyjne                   654,25 zł 
                                                      .............................. 
RAZEM przychody                                411 099,46 zł 

           
         Koszty operacyjne                                  400 990,28 zł 
         Związane z eksploatacja zasobów 
         Mieszkaniowych i dostarczenia mediów 
         Koszty finansowe                                          258,38 zł  

Pozostałe koszty operacyjne                       4 432,93 zł 
                                                     -------------------------- 
RAZEM koszty                                       405 681,59 zł 

         Dochód na działalności Spółdzielni          5 417,87 zł 
gzm 

         
 

Spółdzielnia nie zatrudniała pracowników na zasadzie umowy o pracę. 
          
Warszawa, 23 marca 2009 r 
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