
 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI 

MIĘDZYZAKŁADOWEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ                               

ZA ROK 2020   

 
I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁDZIELNI  

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. Daszyńskiego 

25A o danych identyfikujących: NIP 84440004549, KRS 0000169656 rozpoczęła działalność 

28.12.1984 r. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich 

rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w osiedlu lub 

budynku administrowanym przez Spółdzielnię. 

1. Organy Spółdzielni   

Organami Spółdzielni są; 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

W roku sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował Zarząd w składzie: 

1. Tadeusz Szymańczyk -  Prezes Zarządu 

2. Tadeusz Czerwiecki -  Zastępca Prezesa Zarządu 

3. Zofia Bobrowska  -  Członek Zarządu, Główny Księgowy. 

2. Zatrudnienie  

Na dzień 31.12.2020 r. w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach stosunku 

pracy zatrudnionych było 14 osób. 13 legitymuje się wyższym wykształceniem, w tym gronie 

zatrudnionych jest 4 inżynierów z uprawnieniami budowlanymi. 13 pracowników pracowało                      

w pełnym wymiarze czasu pracy  i 1 w niepełnym tj. 1/2 etatu.  

Ponadto na rzecz Spółdzielni wykonywało pracę 18 osób prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, konserwacji bieżącej, odczytu wodomierzy, 

utrzymania porządku w zasobach i sprzątania klatek schodowych, wykonywania zadań służby 

bhp. 

 

II. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 

Na koniec 2020 roku Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa była właścicielem – 

współwłaścicielem 51 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 130 685,92 m2.                           

Liczba członków - 3064. 

W skład zasobów Spółdzielni wchodzą:  

− 2 233 lokale mieszkalne w tym: 303 to mieszkania lokatorskie, 941 – własnościowe,                                    

988  - odrębna własność i jedno mieszkanie w najmie, 

− 24 lokale usługowe, 

− 422 garaże, w tym jeden garaż podziemny – 26 stanowiskowy. 
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1. Działalność organizacyjno-samorządowa i inwestycyjna 

Działalność Spółdzielni  na przestrzeni roku sprawozdawczego koncentrowała się przede 

wszystkim na zadaniach określonych przez właściwe statutowo organy samorządowe 

Spółdzielni, sformułowanych w rocznym planie finansowo – gospodarczym uchwalonym przez 

Radę Nadzorczą i w programie działania przyjętym przez Walne Zgromadzenie, jak również  

na bieżącym wykonywaniu przepisów i ustaw.  

W roku 2020 Zarząd odbył 37 protokołowanych  posiedzeń, w trakcie których omawiał problemy 

i podejmował decyzje w sprawach wchodzących w zakres jego statutowych kompetencji,  

a dotyczących zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zadań inwestycyjnych  

i gospodarki finansowej Spółdzielni.  

Decyzje te dotyczyły w szczególności: 

− prawidłowej eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych,  ogłaszania 

i rozstrzygania przetargów, zawierania umów z wykonawcami robót, wynajmu lokali 

usługowych, 

− spraw członkowsko-mieszkaniowych, w tym dotyczących przyjęcia w poczet członków, 

ustania członkostwa i skreśleń z rejestru członków, realizowania wniosków o przeniesienie 

lokali w odrębną własność. Do 31.12.2020 r. w odrębną własność przeniesiono 1115 lokali 

w tym: 988 mieszkań, 4 lokale użytkowe, 110 garaży i 13 miejsc postojowych. W 2020 r. 

ustanowiono odrębną własność 48 lokalom mieszkalnym i 21 lokalom użytkowym (garaże, 

miejsca postojowe), ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokali 

mieszkalnych, sprzedaży lokali w ramach prowadzonych inwestycji, 

− bieżącej analizy działalności finansowej Spółdzielni, utrzymania dotychczasowej dobrej 

sytuacji gospodarczej Spółdzielni i utrzymania prawidłowego wskaźnika płynności 

finansowej,  

− analizowania informacji dotyczących bieżącej działalności i gospodarki Spółdzielni, 

− analizy zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych i z tytułu spłaty kredytu  

oraz egzekwowania zaległych opłat,  

− polepszania organizacji i jakości pracy, poprawy wskaźników ekonomicznych, 

− rozpatrywania podań i wniosków złożonych przez mieszkańców, 

− sprawy pracownicze i socjalne,  

− przygotowania oraz przedstawiania informacji i sprawozdań dotyczących całokształtu 

działalności Spółdzielni podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.  

Ważną formą działalności naszej Spółdzielni jest działalność inwestycyjna. Korzyści                                   

z prowadzenia inwestycji pozwalają Spółdzielni pokryć znaczną część kosztów ogólnych  przez 

co nie muszą być one odnoszone w ciężar opłat eksploatacyjnych. W 2020 roku kontynuowano 

realizację budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 27B w Suwałkach o 63 mieszkaniach 

wraz z 10 garażami wbudowanymi oraz 2 lokalami użytkowymi. Wykonawcą inwestycji jest 

Firma Budowlana „REM-BUD” Spółka z o.o. Planowany termin przekazania budynku  

do użytkowania ustalono na dzień 31.10.2021 roku. Na wszystkie lokale zawarto umowy  

o budowę. 
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Rozpoczęto również prace przygotowawcze i projektowe do uzyskania decyzji 

administracyjnych nad realizacją inwestycji przy ul. Wojska Polskiego. Terminy realizacji 

planowanych inwestycji zostaną określone po uzyskaniu kolejnych pozwoleń na budowę dla 

poszczególnych budynków. Koncepcja przewiduje budowę dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych. Jeden mniejszy z 8 lokalami mieszkalnymi i z lokalem usługowym oraz drugi 

budynek z 48 lokalami mieszkalnymi i 57 garażami. Zaprojektowane budynki wyposażone będą 

w windy i energooszczędne rozwiązania techniczne.  

Ponadto Spółdzielnia nasza w roku sprawozdawczym kontynuowała zarząd nieruchomością 

wspólną położoną przy ul. Wileńskiej 11 w Suwałkach. Z tego tytułu pozyskaliśmy dodatkowe 

środki w kwocie 15 058,56 zł. 

 

2. Działalność eksploatacyjna i remontowa 

Podstawowa działalność eksploatacyjna w 2020 roku polegała na prowadzeniu bieżącej obsługi 

mieszkańców w zakresie robót konserwacyjno - naprawczych a także działań zmierzających do 

minimalizacji wzrastających kosztów utrzymania nieruchomości. W zakresie robót 

konserwacyjnych służby przyjęły i wykonały około 770  zgłoszeń. W budynkach sukcesywnie 

konturowano wymianę kaset domofonowych na cyfrowe, umożliwiające wejście na 

indywidualny kod i brelok zbliżeniowy. 

Na osiedlach dokonano częściowej wymiany koszy na śmieci, zamontowano dodatkowe psie 

pakiety ( podajnik torebek oraz kosz na psie odchody) oraz stojaki na rowery według potrzeb 

zgłaszanych przez mieszkańców. 

Realizowano remonty w oparciu o środki pochodzące z odpisu na fundusz remontowy. Roboty 

remontowe wykonały sprawdzone  przedsiębiorstwa, zakłady wyłonione w ramach przetargów, 

część robót stanowiła kontynuację wcześniej rozpoczętych.  

W ramach głównych zadań remontowych w 2020 roku: 

- dofinansowano    wymianę     stolarki    okiennej  w  34  mieszkaniach; 

- kontynuowano docieplenia ścian zewnętrznych w budynkach przy ul. E.Plater 45B, 

Daszyńskiego 25 i 25A; 

- zakończono kompleksową termomodernizację budynków  Wileńska 1 i Północna 26A                

w oparciu o audyt energetyczny;  

- wykonano remont części balkonów ( remont balustrad, ekranów, części posadzek, malowanie 

sufitów ) w budynkach przy ul. Daszyńskiego 25B , Wileńskiej 5, Kowalskiego 5, Szpitalnej 

73, E.Plater 45A  i 45B; 

- wykonano remont warstw posadzkowych części tarasów w budynku Szpitalna 71 oraz tarasu 

nad wejściem do przedszkola w budynku Daszyńskiego 25C; 

- wykonano malowanie klatek schodowych w budynkach: E.Plater 41A i Północna 26B; 

- w budynkach z malowanymi klatkami przed robotami malarskimi wymieniono oprawy 

oświetleniowe na LEDowe z wbudowanymi czujnikami ruchu; 

- wykonano remont wejść wiatrołapów w budynku Kowalskiego 5 (kl. III-VI); 

- wymieniono drzwi wejściowe w budynku Szpitalna 73;  

- w budynku Daszyńskiego 9B wykonano nowe pokrycie dachu poprzedzone usunięciem 

starych warstw; 

- w budynku Szpitalna 75 wykonano remont pokrycia daszków nad czterema segmentami 

garaży; 
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- wykonano remont cokołu w budynku Szpitalna 75A; 

- wykonano dwa nowe parkingi oraz wygospodarowano kilka miejsc postojowych w obrębie 

istniejących parkingów na os. Szpitalna; 

- wymieniono nawierzchnię asfaltową na osiedlu Kowalskiego w obrębie wjazdu oraz 

budynków Kowalskiego 9 i  11; 

- wykonano dostosowanie pomieszczeń pod nowe indywidualne węzły cieplne w budynkach 

Daszyńskiego 7,9A,9B,15,25,25A,25B. Nowa sieć cieplna wraz z montażem nowych węzłów 

została nieodpłatnie wykonana przez PEC SUWAŁKI.   

Oprócz wyżej wymienionych dużych zamierzeń remontowych wykonano szereg robót drobnych, 

do których zaliczyć należy: remonty częściowe kanalizacji, drobne naprawy pokrycia 

dachowego, renowacje kominów wentylacyjnych, wymiany elektrycznych tablic 

administracyjnych oraz zabezpieczeń WLZ przy licznikach mieszkań. 

Z uwagi na konieczność wymiany podzielników kosztów na grzejnikach (urządzenia nie 

podlegające legalizacji, ale ze względu na żywotność baterii powinny być co 10-11 lat 

wymieniane) w drugiej połowie 2019 roku przeprowadzono referenda wśród mieszkańców 

odnośnie pozostania na istniejącym systemie lub rezygnacji i rozliczanie wg m2 mieszkań.                               

W ramach przetargu w 2020 wyłoniono firmę Techem na dostawcę nowych podzielników  

do budynków, których mieszkańcy w większości zadeklarowali pozostanie w systemie 

podzielników. Rozpoczęta akcja wymiany, ze względu na wprowadzane obostrzenia 

epidemiologiczne oraz kwarantanny w części mieszkań,  nie została zakończona i będzie 

kontynuowana w I połowie roku 2021.  

III. SYTUACJA FINANSOWA 

1. Sytuacja finansowa Spółdzielni 
 

Spółdzielnia za rok obrotowy 2020 sporządziła sprawozdanie finansowe w pełnej wersji, zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami),  

z zastosowaniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania 

przez spółdzielnie mieszkaniowe funduszów własnych i ustalania wyniku finansowego. Składa 

się ono z: 

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

b) bilansu, 

c) rachunku zysków i strat (wg wariantu porównawczego), 

d) dodatkowych informacji i objaśnień.  

Bilans Spółdzielni za rok obrotowy 2020 zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą  

68 590 758,31 zł. Suma bilansowa w porównaniu do 2019 r. zwiększyła się o 1 523 250,16 zł                       

z uwagi na prowadzoną inwestycję, tj. budowę budynku wielorodzinnego z garażami i lokalami 

usługowymi przy ul. Daszyńskiego 27B. W 2020 r. poniesiono nakłady na tę inwestycję                                       

w kwocie 5 908 633,20 zł, ale jednocześnie przeniesiono w odrębną własność 48 mieszkań i 21 

garaży z ułamkową częścią gruntu na łączną wartość netto 3 127 541,94 zł.    

Inwestycje długoterminowe stanowią ok. 0,03 % kapitału własnego Spółdzielni i dotyczą 

zakupionych 609 akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego „UNIQA” S.A. o wartości nominalnej 

10 962 zł oraz udziału w Spółdzielczym Regionalnym Związku Rewizyjnym w Białymstoku - 

140 zł.    
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 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług znacząco spadły w stosunku do roku 

 poprzedniego – o 14,5 % i wynoszą 397 712,72 zł. Są to głównie należności czynszowe,  

 a w szczególności:  

        

Wyszczególnienie  
Stan na 

31.12.2020 r. 
(netto) 

z tego przypada na : 

Zapłacone do 
dnia 

sporządzenia 
sprawozdania 

Niezapłacone    

II półrocze 
2020 r. 

I półrocze 
2020 r. 

przed  
01.01.2020r.  

Rozrachunki z 
odbiorcami 

3 102,22 3 102,22    3 102,22            0,00 
 

Rozrachunki z tytułu 
opłat eksploatacyjnych  
- lokale mieszkalne 

      360 570,82 198 742,17    53 432,54  108 396,11 218 323,06 142 247,76 

 

Rozrachunki z 
członkami i najemcami  
- lokale użytkowe 

33 038,08 14 361,71 9 765,24 8 911,13 20 772,52       12 265,56 

 
Pozostałe rozrachunki 
z członkami i 
najemcami 

1 001,60  1 001,60            1 001,60            
 

Razem       397 712,72  246 151,77    68 572,00  121 573,85 243 199,40 154 513,32  
 

 

Zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych i czynszowych w stosunku do naliczeń: 
       

Wyszczególnienie 
31.12.2020 r. 31.12.2019 r.  

% zadłużenie naliczenie % zadłużenie naliczenie 

Rozrach. z tyt. opłat 
eksploatacyjnych i 
czynszowych  - 
lokale mieszkalne 

2,7   360 570,82 13 335 533,88 3,5 422 271,90 11 981 988,75 

Rozrach. z tyt. opłat 
eksploatacyjnych i 
czynszowych  - 
lokale użytkowe 

    4,7     33 038,08     883 871,05 4,7  40 654,75      859 036,95 

Razem     2,8   393 608,90 14 219 404,93 3,6 462 926,65 12 841 025,70 

 

Zadłużenie ogółem z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych na dzień 31.12.2020 r.  

znacznie spadło w porównaniu do roku poprzedniego – o 69 317,75 zł, czyli aż o 15%, mimo, 

że wzrosło o 10,7 % roczne naliczenie opłat.  Dotyczy ono 514 lokali, natomiast w roku 

poprzednim zalegało 590 lokali. 

Na 31 grudnia 2020 r. zmalały także w sposób znaczący należne wpłaty na fundusz podstawowy 

(o 942 758,88 zł) i wynoszą 9 734 830,41 zł. Są to przede wszystkim należne wkłady 

mieszkaniowe finansujące budownictwo lokatorskie, na które Spółdzielnia ma zaciągnięte 

kredyty inwestycyjne oraz należne wkłady budowlane rozłożone do spłaty ratalnej. Aż takie 

zmniejszenie kredytów jest efektem przystąpienia 31 mieszkań do całkowitej spłaty zadłużenia 

z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Fundusze własne na koniec 2020 r. spadły w stosunku do 2019 r. o 3 367 122,76 zł,  

tj. o 6,8 %. Spadek ten wynika ze zmniejszenia się wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 

także funduszu zasobów mieszkaniowych, z uwagi na przenoszenie lokali w odrębną własność.  

Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółdzielni w 2020 r. przedstawia się jak niżej: 
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L.p. Rodzaj kapitału 

Stan na Zmiany w roku obrotowym  Stan na Zmiana Struktura  

31.12.2019 r. zwiększenie zmniejszenie 31.12.2020 r. 

2020/2019 
wzrost(+),               
spadek (-) 2020 2019 

1. Fundusze podstawowe 43 893 006,58 1 128 610,03 4 534 955,44 40 230 509,60 -3 662 496,98 86,7% 88,2% 

  a) Fundusz udziałowy 511 368,25 0,00 21 528,85 489 839,40 -21 528,85 1,1% 1,0% 

  b) Fundusz wkładów mieszkaniowych 16 239 141,29 680 203,83 1 972 287,42 14 947 057,70 -1 292 083,59 32,2% 32,6% 

  c) Fundusz wkładów budowlanych w tym: 27 142 497,04 192 254,63 2 541 139,17 24 793 612,50 -2 348 884,54 53,4% 54,5% 

2. Fundusz  zasobowy 2 852 632,80 256 151,57 0,00 3 108 784,37 256 151,57 6,7% 5,7% 

3. Fundusz zasobów mieszkaniowych 2 301 019,57 68 302,06 251 440,12 2 117 881,51 -183 138,06 4,6% 4,6% 

4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 436 086,68 0,00 0,00 436 086,68 0,00 0,9% 0,9% 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

6. Wynik finansowy lat poprzednich 0,00 0,00 128 030,87 -128 030,87 -128 030,87 -0,3% 0,0% 

7. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 300 813,79 651 205,34 300 813,79 651 205,34 350 391,55 1,4% 0,6% 

                                                                        RAZEM 49 783 559,42 2 104 269,00 5 215 240,22 46 416 436,63 -3 367 122,79 100% 100% 
 

 

Na zobowiązania długoterminowe składają się następujące pozycje: 

- kredyty inwestycyjno-budowlane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego      2 708 935,30 zł  

- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Rutka Tartak  

  na finansowanie mieszkań lokatorskich przy ul. Daszyńskiego 27A                  6 200 000,00 zł 

- pożyczka termomodernizacyjna                                                                           1 573 074,81 zł 

- 1 kaucja najemcy lokalu mieszkalnego                                                                       2 897,81 zł 

          

Z uwagi na prowadzenie kolejnej inwestycji, tj. budowy budynku przy ul. Daszyńskiego 27B, 

zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu do 2019 r., ponieważ zawierają 

one również wniesione zaliczki w kwocie 4 616 202,60 zł netto, tj. po potrąceniu podatku VAT, 

które po rozliczeniu inwestycji będą zaliczone na poczet wkładów mieszkaniowych  

i budowlanych. 

Zmiany dotyczące funduszu remontowego w 2020 r. obrazuje poniższe zestawienie: 

L.p. Wyszczególnienie 

Stan na Zmiany w 2020 r. Stan na 

31.12.2019 
odpis i inne 

wpływy 

wartość 
wykonanych 

remontów 

31.12.2020 

1. Fundusz nieruchomości -3 206 155,45 2 407 024,09 3 089 548,44 -3 888 679,80 

2. Fundusz mienia wspólnego      21 354,00 243 662,46 181 127,71 83 888,75 

3. Fundusz ogólny    288 755,11   250 104,46 38 650,65 

  OGÓŁEM -2 896 046,34 2 650 686,55 3 520 780,61 -3 766 140,40 

  z tego:        

  odpis na fundusz remontowy   2 641 776,55     

  

częściowa refundacja kosztów 
audytu energetycznego w ramach 

przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego   

8 910,00 

    

              remonty     3 520 780,61   

 w tym:          

 Fundusz remontowy dodatni -  pasywa     2 209 455,35 

 Fund. remontowy ujemny -  aktywa       -5 975 595,75 

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -aktywa obrotowe   -1 249 986,18 

 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -aktywa 
długoterminowe   -4 725 609,57 
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Szczegółowe wyniki stanu funduszu na poszczególnych nieruchomościach wykazane  

są w załączniku nr 1 dodatkowych informacji i objaśnień sprawozdania finansowego za 2020 r. 

Spółdzielnia reguluje terminowo zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń.  

Spółdzielnia nie posiada kredytu bankowego na finansowanie bieżącej działalności  

poza pożyczką termomodernizacyjną finansującą częściowo wydatki remontowe.  

 
 

2. Wynik finansowy Spółdzielni 
 

 

Przychody: 

 

L.p. Wyszczególnienie 2020 2019 
% wzrostu  
2020/2019 

Wynik brutto - 2020 
(przychody - 

koszty) 
1 2 3 4 5 6  

1. 
Eksploatacja i 
utrzymanie 
nieruchomości 

4 997 999,04 4 732 434,30 105,6      -130 372,82 

2. Energia cieplna 4 257 872,83 3 930 646,41 108,3          0,00 

3. Woda i kanalizacja 1 348 170,75 1 283 193,58 105,1       - 19 929,02 

4. Obsługa wodomierzy 264 273,70 259 432,55 101,9       241 921,18 

5. 
Gospodarka odpadami 
komunalnymi 

713 466,60 504 852,00 141,3           0,00 

6. 
Sprzątanie klatek 
schodowych 

174 442,00     169 092,00 103,2           - 2 554,44 

I. Razem przychody GZM 11 756 224,92 10 879 650,84 108,1       89 064,90 

1. Pożytki z nieruchomości 51 531,80 46 352,22 111,2 51 531,80 

2. 
Przychody z wynajmu 
lokali użytkowych 

392 462,97 393 134,44 99,8 180 252,90 

3. Inne pożytki Spółdzielni 67 768,70 60 255,14 189,1         67 768,70 

4. 
Pozostałe przychody 
wraz ze zmianą stanu 
produktów 

156 795,32   - 31 315,46 

5. 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

581 721,22 75 867,80 912,6         408 167,35 

6. Przychody finansowe         25 638,05        55 312,87             46,4         25 638,05 

7. Obsługa inwestycyjna 614 910,25      633 496,16             97,1 0,00 

II. 
Razem pozostałe 
przychody 

1 890 828,31   1 264 418,63           149,5       702 043,34 

III. 
Przychody ogółem 
(I+II) 

13 647 053,23 12 144 069,47 112,4       791 108,04 

 

Koszty działalności Spółdzielni:     

L.p. Wyszczególnienie 2020 2019 
% wzrostu  
2019/2018 

1 2 3 4 5 

1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 5 128 371,86 4 612 639,84 111,2 

2. Energia cieplna 4 257 872,83 3 930 646,41 108,3 

3. Woda i kanalizacja 1 368 099,77 1 295 720,07 105,6 

4. Obsługa wodomierzowa       22 352,52       20 809,24 107,4 

5. Gospodarka odpadami komunalnymi 713 466,60 504 852,00 141,3 
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6. Sprzątanie klatek schodowych 176 996,44 169 092,00 104,7 

I. Razem koszty GZM 11 667 160,02       10 533 759,56 110,8 

1. Koszty utrzymania l. użytkowych wynajmow. 212 210,07 220 020,49 96,5 

2. Inne koszty Spółdzielni 77 496,79 27 235,78         284,5 

3. Koszty montażu i rozliczenia podzielników 110 613,99   

4. Pozostałe koszty operacyjne 173 553,87 39 848,41 435,6 

5. Koszty finansowe               0,00 16,10  

6. Obsługa inwestycyjna 614 910,25     633 496,16 97,1 

II. Razem pozostałe koszty 1 188 784,97      920 616,84 129,1 

III. Koszty ogółem 12 855 944,99       11 454 376,40 112,2 

 

 

Działalność naszej Spółdzielni za rok obrotowy 2020 zamyka się  

dodatnim wynikiem w wysokości                                                                     791 108,24 zł  

z tego: 

- podatek dochodowy od osób prawnych                                                            50 838,00 zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania  

  nieruchomości, którą zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach  

  mieszkaniowych przeznacza się na pokrycie kosztów roku 2020                     89 064,90 zł 

- nadwyżka bilansowa netto                                                                               651 205,34 zł 

w tym pożytki z nieruchomości netto, które na podstawie art. 5. ust. 1 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przypadają właścicielom  

lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej                   47 793,60 zł 

Nadwyżka do podziału                                                                                      603 411,74 zł 

 

Za rok 2020 nadwyżka zaliczek nad kosztami zużycia energii cieplnej  

wynosi                                                                                                            1 037 151,00 zł  

i zostanie rozliczona z mieszkańcami w II kwartale 2021 r. 

W 2020 r. miała miejsce jedynie zmiana stawek za energię cieplną. Ogółem przychody z tytułu 

gospodarki zasobami w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 8,1 % z uwagi na wzrost 

stawek za c.o., a także ze względu na zwiększenie zasobów o oddany do eksploatacji nowo 

wybudowany budynek mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 27A . Analogicznie wzrosły też koszty 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Natomiast wzrost pozostałych przychodów 

operacyjnych wynika z nadwyżki wartości rynkowej lokali mieszkalnych, które były 

przedmiotem najmu, a w 2020 r. ustanowiono do nich lokatorskie prawa do lokali – dotyczy to 

3 mieszkań, 1 mieszkanie i 1 garaż sprzedano. 

W 2020 r. nadal utrzymuje się stosunkowo niski niedobór z tytułu zużycia wody i wynosi 

19 929,02 zł, tj. tylko 1,5 % w stosunku do kosztów zakupu wody (w 2019 r. niedobór ten 

wynosił 12 526,49 zł).   

 

3. Ocena wskaźnikowa Spółdzielni 

 

Zestawienie wybranych wskaźników charakteryzujące działalność i sytuację Spółdzielni: 
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Wskaźniki płynności finansowej 
wskaźnik  

bezpieczny 
miernik 2020 2019 2018 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 

1,2 - 2,0 krotność 0,46 0,44 0,47 
aktywa obrotowe  

zobowiązania krótkoterminowe – wniesione zaliczki na 
wkłady* 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 

1,0 krotność 0,46 0,44 0,47 
aktywa obrot. - zapasy  

zobowiązania krótkoterminowe – wniesione zaliczki na 
wkłady* 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 

0,1-0,2 krotność 0,18 0,16 0,30 
inwestycje krótkoterminowe 

zobowiązania krótkoterminowe – wniesione zaliczki na 
wkłady* 

* dla porównania z latami poprzednimi, w których nie wystąpiły wniesione zaliczki na wkłady 

 

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym 

relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych, który za 2020 rok utrzymuje 

się właściwie na poziomie roku poprzedniego, nie wskazuje na występowanie w jednostce 

istotnych zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. Należy zwrócić 

uwagę na prawidłowy poziom wskaźnika płynności III stopnia, który sygnalizuje brak 

wystąpienia ograniczenia płynności natychmiastowej. 

 
 

Wskaźniki rotacji (obrotowość) 
wskaźnik  

bezpieczny 
miernik 2020 2019 2018 

Szybkość obrotu zapasów (w dniach) 
wskaźnik 
malejący 

w 
dniach 

0  0 0 średni stan zapasów  x  365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i materiałów 

Spływ należności (w dniach) 
stabilny lub 
malejący 

w 
dniach 

13 15 17 średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i materiałów 

Spłata zobowiązań (w dniach) 
stabilny lub 
malejący  

w 
dniach 

81 75 76 średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni 

przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i materiałów 

Produktywność aktywów 

2,0 zł / zł 0,18 0,17 0,22 przychody netto ze sprzedaży produktów tow. i materiałów 

aktywa ogółem 

 

Na płynność środków obrotowych w Spółdzielni ma wpływ tylko szybkość obrotu 

należnościami, ponieważ zapasy nie występują. 

Obrót należnościami w dniach w 2020 r. uległ skróceniu o 2 dni w relacji do 2019 r., co jest 

zjawiskiem korzystnym. Skracająca się rotacja należności w dniach jest wynikiem skuteczności 

działań Zarządu w zakresie ich windykacji. 

Cykl spłaty zobowiązań wydłużył się o 6 dzień w porównaniu do roku ubiegłego. 

Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności gospodarowania majątkiem 

minimalnie wzrósł i informuje, że 1 zł zaangażowanego majątku przysparza 0,18 zł przychodów, 

co wskazuje – uwzględniając specyfikę jednostki - na wysoką majątkochłonność przypadającą 

na poziom osiągniętej sprzedaży. Im wyższy poziom tego wskaźnika – tym właściwsze 

zarządzanie majątkiem jednostki. 
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Analiza bilansu 
wskaźnik  

bezpieczny 
miernik 2020 2019 2018 

 Złota reguła bilansowania* 

100-150 procent  100,5 %   112,1 %      93,4 % 
(kapitał własny + rezerwy długoterminowe+ zob. długotermin. i 

rozlicz. międzyokresowe długoterminowe) x 100 

aktywa trwałe  

 Złota reguła bilansowania II* 

40-80 procent    259,8 %  263,8 %   212,0 % 
rezerwy kr. + zob. krótkoterminowe – zob. handl.>12 m-cy.+ 
rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – wniesione 

zaliczki na wkłady* x 100 

aktywa obrotowe  

 Złota reguła finansowania (wskaźnik struktury 
pasywów) powyżej  

100 
procent   209,3 %   288,1 %   323,8 % 

kapitał własny x 100 

kapitał obcy 

Wartość bilansowa jednostki 
wskaźnik 

wzrostowy 
tys.zł 46 416,4 49 784,5 38 437,3 aktywa ogółem - zobowiązania ogółem 

  

* dla porównania z latami poprzednimi, w których nie wystąpiły wniesione zaliczki na wkłady 

 

Uwagę zwraca „Złota reguła bilansowania” - wskaźnik sfinansowania aktywów trwałych 

kapitałem własnym. Wskaźnik ten nieznacznie zmalał, ale nadal informuje o posiadanym 

całkowitym finansowaniu majątku trwałego. 

 

4. Czynniki istotne dla rozwoju Spółdzielni 

Pozycja rynkowa 

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb 

gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania na danym osiedlu lub budynku 

administrowanym przez Spółdzielnię. Zatem pozycja Spółdzielni nie jest zagrożona przez 

konkurencję.  

Należy też zaznaczyć, iż w 2020 r. zostały podjęte niezbędne kroki ku przyłączeniu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Północna” w Suwałkach (spółdzielni przejmowanej) do Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (spółdzielni przejmującej) i z dniem 7 stycznia 2021 r. nieco 

zwiększają się zasoby Spółdzielni, a tym samym umacnia się pozycja Spółdzielni na lokalnym 

rynku. 

 

Odbiorcy usług 

Działania Spółdzielni nakierowane są przede wszystkim na utrzymanie budynków w należytym 

stanie technicznym oraz na poszukiwaniu możliwości i nowych rozwiązań co do budowy 

kolejnych. 

 

Zarządzanie Spółdzielnią 

Kadra zarządzająca i pracownicza posiada dużą wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie 

szeroko rozumianej branżowej specyfiki działalności.   

 
IV. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

Problemem Spółdzielni jest utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków 

wybudowanych w latach 80 -tych i 90 -tych oraz ich infrastruktury towarzyszącej, gdzie remonty 



 11 

aktualnie wymagają dużych nakładów finansowych. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 

nakazuje przyporządkowywanie kosztów poszczególnym nieruchomościom, a to z kolei w wielu 

przypadkach przekracza możliwości finansowe mieszkańców. 

Windykacja należności od odbiorców (mieszkańców) to kolejny istotny element powstawania 

ryzyka. Spółdzielnia aktualnie posiada 2 233 mieszkania, w tym 514 zadłużone w różnym 

stopniu, chociaż kwotowo zadłużenie spada i to znacznie. Mieszkania zadłużone stanowią 23 % 

wszystkich mieszkań. Na wysokość zadłużenia niewątpliwie mają wpływ dodatki 

mieszkaniowe, których miesięczna wartość nieco się zwiększyła w IV kwartale 2020 r. i wynosi 

około 9 tys. zł, co stanowi 0,8 % należnych miesięcznych opłat.  

Zarząd Spółdzielni prowadzi politykę egzekucji należności poprzez wysyłanie wezwań  

do zapłaty mieszkańcom, którzy zalegają z opłatami powyżej 1 500 zł, wzywa i przeprowadza 

rozmowy z dłużnikami, co w niektórych przypadkach powoduje spłatę długów lub zawieranie 

ugód na spłatę ratalną. W stosunku do osób, które nie reagują na monity i nie regulują swoich 

zobowiązań, Zarząd decyduje o kierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego,  

a następnie egzekucyjnego. 

Uzyskane wskaźniki zadłużenia wskazują na ciągłe udoskonalanie procesu windykacji  

w Spółdzielni w sprawach dotyczących dochodzenia wierzytelności Spółdzielni z tytułu opłat za 

korzystanie z lokali. Realizacja określonych czynności sprawdzających i przygotowawczych 

oraz inne czynności związane z dochodzeniem należności Spółdzielni jest objęta stałymi 

działaniami zmierzającymi do skutecznego ich zmniejszania.  

Ryzykiem w pewnym stopniu jest zaciągnięcie kolejnego kredytu budowlanego                                                   

z przeznaczeniem na finansowanie budowy mieszkań na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu 

w nowobudowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 27B w Suwałkach. Po 

przekazaniu budynku do eksploatacji poszczególne osoby ubiegające się o prawa do mieszkań 

w tym budynku będą zobowiązane pokrywać spłatę zadłużenia kredytowego w całości. Zarząd 

Spółdzielni dołoży wszelkich starań, by nie dopuszczać do ewentualnych zaległości tych osób 

wobec Spółdzielni, co miałoby ewidentny wpływ na płynność finansową Spółdzielni. 

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wciąż koronawirusa COVID - 19 nie wpływa                             

w sposób zauważalny na działalność Spółdzielni. Sytuacja ta może mieć przejściowy wpływ na 

wzrost zadłużenia członków, właścicieli i najemców z tytułu utrzymania lokali, ale nie na tyle, 

by uniemożliwić zapewnienie utrzymania płynności finansowej Spółdzielni w najbliższym, 

dającym się przewidzieć okresie. Zarząd Spółdzielni będzie nadal monitorować potencjalny 

wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jakiekolwiek negatywne skutki dla 

Spółdzielni. 

 

V. PODSUMOWANIE 

Działalność Spółdzielni jest kontrolowana i oceniana pod względem rzetelności, legalności  

i gospodarności zarówno przez organa wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Każdego roku 

sprawozdanie finansowe jest poddawane badaniu przez biegłego rewidenta mimo, iż zgodnie                   

z ustawą o rachunkowości Spółdzielnia nie podlega obligatoryjnie takiemu obowiązkowi.  

Za każdym razem jest wydawana opinia bez zastrzeżeń. 

Systematycznie przeprowadzane są okresowe lustracje działalności Spółdzielni. W 2020 roku  

przeprowadzono lustrację działalności inwestycyjnej Spółdzielni, obejmującą działalność za lata 
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2019-2020. Organ lustrujący pozytywnie ocenił działalność Spółdzielni, nie przedstawił żadnych 

wniosków ani zaleceń i potwierdził dobrą kondycję gospodarczą i finansową Spółdzielni. 

Sytuacja majątkowa i finansowa Spółdzielni jest bardzo stabilna, co wskazuje na kontynuację 

działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmienionym zakresie. Również 

pojawienie i rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa COVID-19 nie wpłynęło 

bezpośrednio na kontynuację działalności Spółdzielni. Zdaniem Zarządu dalsza działalność 

Spółdzielni nie jest zagrożona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki, dnia 10 maja 2021 r. 
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