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Sprawozdanie Zarządu  SBM WARDOM 
z  działalności gospodarczej i finansowej w 2021 roku 

 
 

I. W zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych 

 
W 2021 roku Zarząd Spółdzielni odbył 24 posiedzenia, na których omawiane były zagadnienia 

dotyczące działalności Spółdzielni. Zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami przewidzianymi 

Statutem, podejmowane były decyzje w sprawach bieżących oraz wynikających z rocznych 

i wieloletnich planów, a także dotyczących realizacji uchwał organów Spółdzielni. 

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich 13 posiedzeniach Rady 

Nadzorczej, przedstawiając niezbędne materiały i informacje, udzielając Radzie Nadzorczej wszelkich 

wyjaśnień dotyczących zgłaszanych i omawianych spraw. 

Zatrudnienie w Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 35 osób i w poszczególnych działach  

kształtowało się następująco: 

 Zarząd Spółdzielni – 3 osoby, tj.: 

- Prezes Zarządu – 1 osoba 

- Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych – 1 osoba 

- Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych i Główna Księgowa – 1 osoba, 

 Radca Prawny – 1 osoba,    

 Zespół ds. Członkowskich i Sprzedaży – 3 osoby,    

 Specjalista ds. pracowniczych i organizacyjnych – 1 osoba,    

 Sekretariat Spółdzielni – 1 osoba,     

 Dział Finansowo-Księgowy – 7 osób,       

 Zakład Inwestycji – 2 osoby,      

 Dział Techniczny – 17 osób, w tym: 

 Kierownik Działu Technicznego – 1 osoba,     

 Kierownik Zespołu Obsługi Technicznej – 1 osoba,   

 Pracownicy administracyjni – 5 osób,           

 Specjalista ds. planowania i rozliczeń – 2 osoby,      

 Inspektorzy nadzoru budowlanego – 2 osoby,       

 Zespół konserwatorów – 3 osoby,        

 Gospodarze domów – 3 osoby.     
  

W stosunku do dnia  31.12.2020 r. (38 osób) wielkość zatrudnienia w Spółdzielni uległa zmniejszeniu 

o 3 osoby.  Zmiany w zatrudnieniu dotyczą Zarządu Spółdzielni, Działu Finansowo-Księgowego, 

Zakładu Inwestycji i Działu Technicznego.  

 

W związku z przejściem na emeryturę Z-cy Prezesa Zarządu p. Stefana Cielasa oraz Głównej 

Księgowej p. Iwony Ćwiklińskiej, od dnia 01 sierpnia 2021 r. na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu 

została powołana p. Anna Dragan, która jednocześnie pełni obowiązki Głównej Księgowej. 

 

W Zakładzie Inwestycji rozwiązano umowę o pracę z 1 osobą. 

W Dziale Technicznym została zatrudniona 1 osoba, a 1 osoba przeszła na emeryturę.  

Dodatkowo 1 osoba rozwiązała umowę o pracę w Dziale Technicznym z dniem 31.12.2021 r. 
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II. W zakresie spraw członkowskich i sprzedaży lokali 
 

Ilość członków Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 4120 osób. Przybyło 268 nowych członków, 

a skreślono 95 osób.   

Na koniec roku sprawozdawczego w zasobach Spółdzielni znajdowało się 3207 lokali mieszkalnych, 

w tym: 

    100  lokali o statusie lokatorskim, 

  1782  lokali o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 

  1318  lokali o wyodrębnionym prawie własności, 

        7  lokali, do których właściciele posiadają  ekspektatywę odrębnej własności, tj. prawo 

własności bez usankcjonowania jej aktami notarialnymi. 

 

W 2021 roku zostało ustanowione prawo odrębnej własności dla: 

 

  4 lokali przekształconych ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

  20 lokali przekształconych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

  1 lokal przekształcony z ekspektatywy odrębnej własności do lokalu. 

 

W 2021 roku w zadaniu inwestycyjnym przy ul. Światowida os. „PRZY RATUSZU” zostało zawartych  

77 umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, 4 umowy na lokale użytkowe oraz 

226 umów na miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych. 

 

 

III. W zakresie działalności administracyjno-eksploatacyjnych 
 

Na koniec 2021 roku zasoby Spółdzielni obejmowały:   

 64 budynki w 35 nieruchomościach o łącznej powierzchni 218.816,18m2, w tym: 

- 3207 lokali mieszkalnych  wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow.207.062,82 m²,  

-    88 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 11.753,36 m2 , 

 38 wielostanowiskowych parkingów podziemnych w budynkach mieszkalnych o łącznej liczbie 

1835 miejsc postojowych, 

 159 garaży indywidualnych, 

 2 garaże wolnostojące na 223 miejsca postojowe,  

 405 stanowisk naziemnych, które stanowią ogrodzone parkingi, będące w gestii  

samorządów mieszkańców i ok. 450 stanowisk zatokowych w rejonie ulic osiedlowych. 
 

 

Zasoby Spółdzielni obsługiwane są przez dwie administracje zatrudniające na dzień 31.12.2021 r. 

2 kierowników, 7 pracowników biurowych i 2 osoby nadzoru technicznego. 

 

Administracja I obejmuje swoim działaniem Osiedle Piaski oraz budynki zlokalizowane przy ulicach: 

Reymonta/Wólczyńska, Przy Agorze, Bajana, Marii Dąbrowskiej, Grodeckiego, Wrzeciono, Wolfkego 

i Jana Krysta. Wymienione zasoby obejmują 53 budynki o łącznej powierzchni 167.214,20 m2. 

 

Administracja II obejmuje swoim działaniem Osiedle Tarchomin, którego zasoby obejmują 

11 budynków usytuowanych przy ul. Myśliborskiej i Botewa o łącznej powierzchni 51.601,98m2. 

 

Za zabezpieczenie techniczne nieruchomości odpowiadał Zespół Obsługi Technicznej, 

tj.: 3 konserwatorów zatrudnionych w Spółdzielni, 7 firm konserwacyjnych ogólnobudowlanych, 

elektrycznych i sanitarnych oraz firmy konserwujące dźwigi, domofony, kotłownie gazowe, hydrofornie 

i bramy garażowe. Łącznie wykonano 4.012 napraw, prac konserwacyjnych oraz usunięć awarii. 
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W roku sprawozdawczym Spółdzielnia zarządzała i administrowała 8 Wspólnotami Mieszkaniowymi: 

7 Wspólnotami obejmującymi budynki zrealizowane w systemie deweloperskim, które zlokalizowane 

są przy ulicach Milenijnej 51, Kaflowej 12,  Sąsiedzkiej 6C, Powstańców Śląskich 123,  Krasińskiego  

57, Podwójnej 3 i 5 oraz Światowida 14 i 16, a także Wspólnotą Mieszkaniową powstałą z zasobów 

Spółdzielni przy ul. Zgrupowania AK „Żmija” 15B.  

 
Przychody Spółdzielni z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w 2021 roku wyniosły 

442.091,24 zł. Osiągnięto zysk brutto z tytułu tej działalności w wysokości 321.881,19 zł. 

 

W 2021 roku koszty wykonania prac remontowych i napraw ze środków zgromadzonych na Funduszach 

Remontowych poszczególnych nieruchomości kształtowały się następująco: 

 

 lok. mieszkalne  5.666.331,52 zł  

 lok. użytkowe     114.746,66 zł  

 garaże       94.381,08 zł  

 

Na koniec 2021 roku stan środków finansowych na Funduszach Remontowych Nieruchomości 

wynosił: 

 lok. mieszkalne     8.373.945,90 zł 

 lok. użytkowe    733.114,30 zł 

 garaże     666.342,41 zł 

 

 

W 2021 r. w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielnia wykonała następujące prace remontowe: 
 
 

W nieruchomościach objętych działaniem Rady Mieszkańców Nr 1 i 2 (Wolfkego /J. Krysta oraz 

Bajana /M. Dąbrowskiej / Grodeckiego /Wrzeciono):                            

 Wolfkego 12 – wymiana instalacji domofonowej oraz wymiana odcinka c.o., 

 Wolfkego 12A – wymiana instalacji domofonowej oraz wymiana odcinka wod. kan., 

 Wolfkego 12B – remont cokołu budynku, montaż daszku oraz remont elewacji śmietnika, 

 Wolfkego 20 – remont dachu (kontynuacja), 

 Jana Krysta 3 i 5 (teren osiedla) – częściowy remont nawierzchni terenu, odwodnienie parkingu, 

montaż zestawu zabawowego wiata na gabaryty, montaż zwory na furtce, 

 Jana Krysta 3 – montaż krat zamykających wejścia na ostatnie kondygnacje, legalizacja wodomierzy, 

wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego, wymiana lin nośnych wind kl. 2 i 4 oraz silnika kl. 1, 

remont pomieszczeń gospodarczych, remont filarów kl. 4 i 5 (elewacja),   

 Jana Krysta 5 – montaż krat zamykających wejścia na ostatnie kondygnacje, legalizacja wodomierzy, 

remont oświetlenia i szachów teletechnicznych, częściowy remont dachu, naprawa stropodachu nad 

lok. 18,  45 i 66 z dociepleniem stropu, wymiana odcinka pionu i poziomu kan.,  

 Wrzeciono 2A – wymiana odcinka pionu c.o. i kanalizacyjnego, wymiana wyłazu dachowego kl. 1, 

wykonanie wiaty na gabaryty, rozpoczęcie remontu balustrad, 

 Wrzeciono 16 – wymiana oraz przebudowa odcinka pionu i poziomu kanalizacyjnego, wykonanie 

wygrodzenia na gabaryty, 

 Bajana 9 i 9A – wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych sześciu lokali, wymiana dwóch 

odcinków kanalizacji deszczowej, montaż kamer monitoringu i ławki przy piaskownicy, 

 Bajana 17 – wykonanie izolacji p. wodnej dwóch piwnic, uszczelnienie przejść instalacji deszczowej, 

częściowy remont pionów i poziomów z.w. i c.w., uszczelnienie dachu, 

 Bajana 33 – montaż pochwytów balustrad, wykonanie obróbek blacharskich murków oporowych, 

 Marii Dąbrowskiej 8 – remont dwóch balkonów, wymiana wyłazu dachowego, wymiana zbiornika 

ciśnieniowego w węźle cieplnym, wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego,  
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 Marii Dąbrowskiej 10 – wymiana dwóch odcinków pionu kanalizacyjnego oraz deszczowego, 

naprawa fragmentu tynku (elewacja). 

 Grodeckiego 2 – modernizacja instalacji domofonowej, legalizacja wodomierzy. 

 

W nieruchomościach objętych działaniem Rady Mieszkańców Nr 3 i 4 (Przy Agorze 

i Reymonta/Wólczyńska): 

 Przy Agorze 11, 11A, 11B, 11C – remont pionów z.w. i c.w. w bud. 11 i 11b, legalizacja wodomierzy 

i ciepłomierzy, remont trzech tarasów, wymiana wyłazu dachowego, montaż balustrady, 

uszczelnienie dachu, wymiana płytek gresowych na elewacji,  

 Przy Agorze 13, 13A, 13B i 13C – modernizacja instalacji domofonowej, malowanie prześwitu, 

uszczelnienie dachu,   

 Reymonta 17, 19; Wólczyńska 7, 9 i 17 (osiedle) – monitoring osiedla, doposażenie placów zabaw,  

 Reymonta 17 – legalizacja wodomierzy, wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego, naprawy 

dźwigów, 

 Reymonta 19 – legalizacja wodomierzy, modernizacja dźwigów, wymiana fragmentu pionu 

kanalizacyjnego. 

 Wólczyńska 7 – legalizacja wodomierzy, modernizacja dźwigów, wymiana fragmentu pionu 

kanalizacyjnego. 

 Wólczyńska 9 – legalizacja wodomierzy, modernizacja dźwigów, wymiana fragmentu pionu 

kanalizacyjnego. 

 Wólczyńska 17 – legalizacja wodomierzy i ciepłomierzy, remont klatki schodowej, częściowy 

remont elewacji. 

 

W nieruchomościach objętych działaniem Rady Mieszkańców Nr 5 (Osiedle „Piaski”),                       

w budynkach: 

 Zgrupowania AK Żmija 17, 17A, 19, 19A i 21 – legalizacja wodomierzy, remont wiatrołapów 

(Żm.17A-kl.1), remont balkonów 12 szt. (Żm.17 i 17A), remont schodów zewnętrznych z montażem 

balustrad (Żm.17A – kl. 1,2,3), częściowy remont elewacji (Żm.17A - kl. 1, 2 i 3), remont koryt 

dachowych z wymianą wpustów (Żm.21), docieplenie wieńca (Żm.21), wymiana odcinków 

kanalizacji deszczowej (Żm.17 i 21), wymiana dwóch odcinków pionów kanalizacyjnych,  

 Kochanowskiego 51 – kompleksowy remont balkonów – 2 piony (10 balkonów), legalizacja 

wodomierzy, wymiana trzech odcinków pionu kanalizacyjnego. 

 Zgrupowania AK „Żmija” 10 – legalizacja wodomierzy, wymiana zbiornika w węźle cieplnym, 

 Zgrupowania AK Żmija 23 – legalizacja wodomierzy, wymiana zbiornika w węźle cieplnym,  

 Zgrupowania AK Żmija 25 – legalizacja wodomierzy, wymiana zbiornika w węźle cieplnym, remont 

schodów i elewacji wiatrołapu kl. 2,   

 Zgrupowania AK Żubr 3 – legalizacja wodomierzy, wymiana zbiornika w węźle cieplnym, remont 

schodów i elewacji kl. 2,  

 Kochanowskiego 45, 47 – UDT i częściowy remont dźwigów, 

 Kochanowskiego 45A – wymiana poziomów z.w. i c.w., wymiana włazu dachowego, modernizacja 

dźwigów, 

 Reymonta 4 – kompleksowy remont balkonów – 3 piony (15 szt.), legalizacja wodomierzy, 

 Kochanowskiego 53 – remont elewacji (kontynuacja), kompleksowy remont balkonów – 3 piony (15 

szt.), legalizacja wodomierzy, wymiana odcinka pionu kanalizacji, 

 Zgrupowania Żubr 2 – kompleksowy remont balkonów – 2 piony (9 szt.), legalizacja wodomierzy, 

wymiana wyłazu dachowego, 

 Kochanowskiego 43 – legalizacja wodomierzy, remont schodów i elewacji kl. 1 i 2,  

 Zgrupowania AK Żyrafa 3 – legalizacja wodomierzy, remont schodów i elewacji kl. 1 i 2, 

 Zgrupowania AK Żmija 13A – malowanie klatek schodowych – przygotowanie i konkurs, 

 Zgrupowania Żmija 17B, 17C i 21A – modernizacja pokrycia dachu nad klatką schodową, wymiana 

pionu kanalizacji deszczowej, 
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 Zgrupowania Żmija 8 – modernizacja dźwigów, 

 Reymonta 2A – modernizacja dźwigów, malowanie klatek schodowych, legalizacja wodomierzy 

i ciepłomierzy, naprawa pasa elewacji, wymiana odcinka kanalizacji, 

 Zgrupowania Żmija 14 – legalizacja wodomierzy, kompleksowy remont balkonów – 1 pion 

(5 balkonów),  

 Osiedle Piaski – kompleksowa modernizacja boiska do koszykówki, 

 

W nieruchomościach objętych działaniem Rady Mieszkańców Nr 6 (Myśliborska / Botewa): 

 Myśliborska 91, 93, 93A – remont kompleksowy prześwitu (Mb. 91), miejscowe naprawy elewacji 

i obróbek blacharskich, 

 Myśliborska 93C i 93D – wymiana pionów i poziomów z.w. i c.w. (Mb.93D), modernizacja węzła 

cieplnego (Mb.93C),  

 Myśliborska 95 i 97 – wymiana pionów z.w. i c.w. (Mb.95), wymiana poziomów z.w. i c.w. (Mb.97), 

legalizacja wodomierzy i ciepłomierzy (Mb.97), naprawa odwodnień tarasu (Mb.95), remont tarasu 

(Mb.97), przełożenie opaski budynku (Mb.95), remont wiatrołapu (Mb.95 kl.4), uszczelnienie 

pionów okiennych kl. schodowych (Mb.97), miejscowe naprawy elewacji (Mb.97).   

 Myśliborska 98B – malowanie klatek schodowych, wykonanie izolacji ścian i uzupełnienie gresu 

kl.1, wymiana odcinków kanalizacji, docieplenie fragmentów stropu, modernizacja dźwigów, 

modernizacja placu zabaw, wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle cieplnym, 

 Myśliborska 98E – modernizacja dźwigów, wymiana odcinka pionu kanalizacji, uszczelnienie 

dylatacji, 

 Botewa 10 – modernizacja dźwigów, naprawy elewacji kl. 1 i 3, wyrównanie chodnika, Botewa 10A 

– malowanie klatek schodowych, ułożenie płytek gresowych kl. 1 i 2, remont tarasu nad garażem, 

modernizacja dźwigów, wymiana odcinka z.w.. 

 

IV. W zakresie działalności inwestycyjnej  

  
Działalność inwestycyjna była prowadzona w oparciu o Plan inwestycyjny na 2021 rok.  

W planie ujęto inwestycje: II etap zabudowy przy ul. Głębockiej/Podwójnej, zabudowę przy 

ul. Pomorskiej, osiedle przy ul. Światowida (naprzeciwko zrealizowanego Osiedla Przy Ratuszu) oraz 

zabudowę przy ul. Drożdżowej.  

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiała się następująco: 

 

Oddano do użytkowania: 

W 2021 r. kontynuowano przeniesienie prawa własności do lokali w  zrealizowanej inwestycji 

osiedla „Przy Ratuszu”. Inwestycja zlokalizowana u zbiegu ul. Światowida i ul. Milenijnej 

obejmowała łącznie 290 lokali mieszkalnych o  powierzchni użytkowej 14.720 m2 oraz lokale 

użytkowe o powierzchni 1936 m2.  

  

W 2021 r. zawarto akty notarialne na 77 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe i 226 miejsc 

postojowych i wykazano do opodatkowania zysk ze zrealizowanej inwestycji w wysokości 

6.101.597,00 zł. Przenoszenie własności lokali będzie kontynuowane w 2022 r. 

 

Osiągnięte zyski po opodatkowaniu spożytkowane zostaną zgodnie z uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

 

W przygotowaniu inwestycyjnym znajdowały się: 

 Zabudowa przy ul. Podwójnej – etap II 

Rozpoczęto prace przygotowawcze dla zabudowy na działce 12/1 przy ul.  Podwójnej, sąsiadującej 

ze zrealizowanym Osiedlem Duet. Przygotowana została wstępna koncepcja zabudowy os. Kwintet 
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– 5 budynków mieszkalnych obejmujących ok. 114 mieszkań o łącznej powierzchni 6019 m2.  

W projekcie uwzględniono przede wszystkim mieszkania dwu- i trzypokojowe z aneksami 

kuchennymi i oddzielnymi kuchniami o powierzchni 45-60 m2, a więc o takich parametrach, jakie 

są najczęściej poszukiwane przez nabywców w tym rejonie Warszawy. 

Zorganizowano konkurs ofert na wykonanie prac projektowych, w którym wyłoniono wykonawcę 

oraz podpisano umowę na wykonanie kompleksowego projektu 

 

 Zabudowa przy ul. Pomorskiej 

W związku uchwaleniem zmienionego Miejscowego Planu Zagospodarowania ustalającego między 

innymi na działce Spółdzielni zmianę możliwości zabudowy z wielorodzinnej na jednorodzinną, 

oraz toczącym się odszkodowawczym postępowaniem sądowym, prace projektowe były przez kilka 

lat wstrzymane. Obecnie, po otrzymaniu odszkodowania, Spółdzielnia rozpoczęła prace 

przygotowawcze do projektowania. 

Wykonano wstępną analizę dotyczącą możliwości efektywnego podziału nieruchomości pod 

zabudowę jednorodzinną, zgodnego z zapisami obowiązującego Planu Miejscowego. 

Przygotowano wstępną koncepcję zabudowy obejmującą 12 budynków jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej z proponowanym podziałem nieruchomości. Rozpoczęto uzgodnienia 

z Urzędem Dzielnicy Białołęka układu drogowego ul. Pomorskiej z połączeniem do ul. Milenijnej 

w celu obsługi nieruchomości.  

Po uzyskaniu opinii oraz wytycznych dotyczących zakresu budowy ul. Pomorskiej zostanie 

przeprowadzona analiza ekonomiczna potencjalnego wyniku finansowego realizacji takiej 

inwestycji. Zależnie od jej wyniku podjęta zostanie decyzja o przystąpieniu do prac projektowych. 

 

 

 Zabudowa przy ul. Światowida  

Rozpoczęto prace przygotowawcze dla zabudowy na działce 21/47 przy ul.  Światowida w rejonie 

Galerii Północnej. Wykonano analizę chłonności nieruchomości. Zgodnie z otrzymanym 

opracowaniem przewidywane jest wybudowanie 180-200 mieszkań o łącznej powierzchni 

użytkowej około 12.000 m2 oraz kilkunastu lokali usługowych o łącznej pow. użytkowej 

ok. 3.000 m2 . 

Z uwagi na zakres inwestycji zlecono wykonanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako 

elementu niezbędnego przed rozpoczęciem prac projektowych dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę.  

 

 Zabudowa przy ul. Drożdżowej 

Teren o powierzchni 6.539 m2, zgodnie z Miejscowym Planem, przeznaczony jest do realizacji 

zabudowy jednorodzinnej.   

Zlecono wykonanie analizy chłonności dla danej nieruchomości w celu jak najbardziej efektywnego 

wykorzystania terenu. Z otrzymanego opracowania najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest 

wykonanie zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej z  częściową możliwością wykonania dwóch 

odrębnych lokali w jednym budynku. Przewidywane jest wykonanie 23 odrębnych lokali.  Po 

analizie ekonomicznej oraz badaniu rynku nieruchomości określającym najbardziej pożądaną 

obecnie powierzchnię użytkową lokali zostanie zlecony podział działki pod projektowane 

nieruchomości.  

 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną spotkania koordynacyjne z odpowiednimi Urzędami 

w celu uzyskiwania uzgodnień czy też określenia zakresu do podpisania niezbędnych umów są 

często przekładane, a nawet odwoływane. Brak możliwości terminowego pozytywnego 

zakończenia spraw urzędowych uniemożliwia dokładne określenie terminów rozpoczęcia prac 

projektowych i realizacji inwestycji.  
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V. W zakresie spraw finansowych       

 

1. Bilans Spółdzielni 

 

Bilans Spółdzielni według stanu na dzień 31.12.2021 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów 

sumą 296.895.809,49 zł. Jej wielkość na koniec roku zmniejszyła się o 11,26 % w stosunku 

do zamknięcia roku poprzedniego, tj. o kwotę  37.671.920,56 zł. 

 

W aktywach bilansu dominującą pozycję zajmują aktywa trwałe, tj. budynki i grunty o wartości netto 

192.344.034,91 zł, stanowiące  64,79 % całej wartości majątku. Ich wartość zmniejszyła się o 3,21 % 

w stosunku do roku ubiegłego, tj. o kwotę netto 6.384.255,67 zł wynikającą z naliczenia odpisów 

umorzeniowych i wyodrębnień własności lokali. 

 

Zapasy zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 48,45% i wyniosły  26.981.066,71 zł. 

Stanowiły je: towary i produkty gotowe (lokale nie wyodrębnione w zakończonych inwestycjach) – 

o wartości 8.324.305,80 zł, oraz produkcja w toku  tj. koszty  poniesione  przy  realizacji   inwestycji  

w  systemie  deweloperskim  o  wartości  18.656.760,91 zł.  

 

Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 70.499.492,02 zł, stanowiły 70,42 % w strukturze 

aktywów obrotowych i zmniejszyły się o 7,70 % w stosunku do roku ubiegłego, tj. o kwotę   

5.884.372,30 zł.   
 

Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2021 r. wyniósł  1.061.503,94 zł. W większości są to 

należności z tyt. opłat czynszowych i roszczenia sporne dochodzone na drodze sądowej. 

 

Należności i roszczenia od członków Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych wyniosły 

1.273.186,22 zł,  w tym bieżące (do 2 miesięcy) 214.205,42 zł i zostały spowodowane przez 

1.412 dłużników. Wskaźnik bieżących zadłużeń wyniósł 2,15% i obniżył się o 0,92 punktu 

procentowego w stosunku do ubiegłego roku.  

W 2021 roku wysłano 850 wezwań do zapłaty i 168 monitów ostatecznych, a 20 spraw skierowano na 

drogę postępowania sądowego. 

W wyniku prowadzonej windykacji w roku 2021 Spółdzielnia uzyskała  20.062,58 zł odsetek z tytułu 

nieterminowego wnoszenia opłat, a także  1.823,42. odsetek zasądzonych wyrokami sądowymi. 

Wszyscy członkowie otrzymali potwierdzenia sald wg stanu na 31.11.2021 r.  

W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych na początku 2022 r. rozpoczęto współpracę z Biurem 

Informacji Gospodarczej w zakresie zgłaszania osób uporczywie zalegających z opłatami do rejestru 

dłużników. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynosiły 49.477.658,01 zł i stanowiły 16,66 % 

całości pasywów. 

 

Przychody ze sprzedaży obejmujące przychody z działalności podstawowej i sprzedaż wewnętrzną 

Spółdzielni wyniosły  33.061.046,06 zł.   

 

Ponadto w 2021 roku Spółdzielnia uzyskała: 

 

- 536.710,53 zł pozostałych przychodów operacyjnych, które związane były głównie z otrzymanymi 

odszkodowaniami oraz opłatami za wydawane zaświadczenia, 

 

-  100.070,69 zł przychodów finansowych, na które składają się głównie odsetki od lokat na rachunkach 

bankowych oraz odsetki od zaległych opłat czynszowych.  
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Działalność Spółdzielni w roku 2021 zamknęła się: 

 w części dotyczącej zasobów mieszkaniowych – bezwynikowo ze zmianą stanu produktów 

w wysokości  -322.659,24 zł; po uwzględnieniu rozliczeń z lat ubiegłych ich stan na koniec 

2021 roku wyniósł  +2.669.210,73 zł - do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym, 

 w części związanej z pozostałą, opodatkowaną działalnością – zyskiem brutto w wysokości  

5.342.376,41 zł, od którego ustalono podatek dochodowy w wysokości  1.017.668 zł, 

 zysk netto w wysokości 4.324.708,41 zł zostanie rozliczony uchwałą Walnego Zgromadzenia 

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. 

 

 

2. Zdarzenia po dacie bilansu mające wpływ na działalność Spółdzielni 

 

W 2021 r. trwała pandemia wirusa COVID-19 (koronawirusa), co miało negatywny wpływ na 

gospodarkę światową. Pod koniec roku w Polsce istotnie wzrosła stopa inflacji, co skutkowało 

kilkukrotnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej - również na początku 

2022 r. Rosnąca inflacja i sukcesywne podnoszenie stóp procentowych, które pośrednio skutkuje 

wzrostem kosztów kredytów, mogą spowodować pogorszenie sytuacji finansowej mieszkańców, 

a w efekcie negatywnie wpłynąć na windykację opłat, co może mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 

2022. Dodatkowym czynnikiem zaistniałym w lutym 2022 r., a mogącym pośrednio wpływać na 

sytuację jednostki poprzez nasilenie powyższych zjawisk, jest wybuch wojny ukraińsko-rosyjskiej, 

której oddziaływanie na gospodarkę polską i światową jest aktualnie niemożliwe do oszacowania.  

Zarząd uważa zaistniałe sytuacje za zdarzenia niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2021 r., lecz za zdarzenia po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe 

przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji 

na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu 

finansowym za rok 2022. 
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