
Sprawozdanie
Zar ządu Sp ółdzielni Mieszkaniowej

Przedsiębiorstw Gosp odarki Komunalnej
w Lublinie

z działalności w 2019 roku

Społdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej
w Lublinię z siedzibą w Lublinie, ul. Kosmowskiej 18 wpisana jest do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040471 w Sądzie Rejonowym Lublin-
Wschod w Lublinie z siedzibą w Swidniku, VI Wydział Gospodarczy KRS.
Społdzielnia zostńa zarejestrowana irozpoczęła działaLność 25 kwietnia 1984 roku.

Decyzje T.virązanę z gospodarką Społdzielni podejmują jej organy, wedfug
prawnie określonych kompetencji. Walne Zgromadzęnle jest najwyższym organem,
którego kompetencje określa § 35 statutu. Nadzór i kontrolę nad działalnością
Spółdzielni sprawuje 7 osobowa Rada Nadzorcza poprzez wypełnianie zadatl
określonych w § 43 statutu.

Bteżącą działalnością SpółdzięIni kieruje Zarząd, który napoczątku roku 2019
roku pracował w składzie:

Prezes Zatządu - Stanisław Księski
Członek Zarządu - Adolf Kokosza
CzłonekZarządu - Edward Sobala.

Uchwałą nr 312019 dnia 25.03.2019 r. Rada Nadzorcza z powodu długotrwałej
nieobecności odwołałaPrczesaZatząduPana Stanisława Księskiego ze stanowiska
Prezesa Zarządu i powierzyła tę funkcję Panu Zbigntewowi Nowakowi ( uchwała nr
4l20I9 RN z dnia 25.03.2019 r.)
Od tego dntaZaruąd pracował w składzie:

Prezes Zarządu - Zbigniew Nowak
Członek Zarządu - Adolf Kokosza
CzŁonekZarządu - Edward Sobala.

Zarząd wypełniał swoje zadanta poprzez dziŃania wynikającę z aktualnych
przepisów prawa, zasad ekonomii, aktów wewnątrzspółdzielczych oraz zakresu
obowiązkow. Wszystkie decyzje zasttzężone statutem do kompetencji Zarządu
podej mowane byĘ kolegialnie na okresowych posied zęniach.
W roku 2019 Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń.
Pozostałe sprawy, które nie wymagĄ podjęcia kolegialnej decyĄi załatvłiane byĘ w
ramach posiadanych kompetencji, funkcji i zakresu czynnoścl przez poszczególne
komorki ot ganizacyjne spółdzielni.

P r ow adząc go sp o darkę zasobami mieszkaniowymi or az zarządzając maj ątkiem
własnym i majątkiem wspólnym, Zarząd realizowń zadania okręślone



w uchwalonym przęz Radę Nadzorczą planie rzeczowo finansowym na 2019 rok
(uchwała nr 6 z dnta25.03.20l9 roku).
Priorytetami w pracy Zarządu w roku ubiegłym byŁy:
- właściwa obsfuga techniczna i administracyjna zasobów,
- r ealtzacj a pr ac remontowo -kons erwacyj nych, z go dnie z przy j ęĘm p lanem,
- ciągła kontrola sytuacj i finansowej Społdzielni,
- dbałość o utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej oruz dobrych
wskaźników ekonomicznych,

- dążenie do poprawy jakości obsfugi mieszkańcóą
- monitorowanie i intensyfikowanie działaiwindykacyjnych z Ęn:Łu opłat zalokale
mieszkalne i uzytkowe.

_ wszelkie dzińarnaw celu zminimalizowania kosztów całej dzińalności.

I. Majątek Spółdzielni

Na dzien 3I.12.2019 r. wartośó majątku trwałego netto wyniosła 19 92l Ęs zł,
z czego przypada:
- na budyŃi i budowle 14 77I Ęs. zŁ.

- grunty własne i prawa wieczystego uzytkowania 5 132 Ęs. zł.

- inne środki trwałe 16 tys. zł.

Przewagę w strukturze majątku trwałego stanowiły (zgodnie ze specyfiką
działalności Społdzielni) budynki i budowle, z których większość to budynki
mieszkalne wielorodzinne, a także lokale uzytkowe, gatńe znajdujące się

w budynkach, garuze wolnostojące i inne towarzyszące im obiekty infrastrukturalne.
Nalezy zaznaczyć, że w stosunku do stanu z roku poprzedniego wartość majątku
trwałego Spółdzielni uległa zmniejszeniu wskutek amortyzacji i umorzeń otaz
wyodrębniania lokali na własność spółdzielców łącznte o kwotę 616 tys. zł.

II. Gospodarkaza§obamimieszkaniowymi

Zarządzante i administrowanie zasobami rfidm/_ prowadzone jest w oparciu

o 3 nięruchomości wielobudynkowe obejmujące:
- 17 budynkow,
- 5441okali mieszkalnych o powtęrzchntuzytkowej 30 010,86 m2,

- 11 lokali uzytkowych o powięrzcllntuzytkowej 1 085,10 m2,

- 80 garaĘ o powierz chni użytkowej I 27I,30 m2.

Ogółem powierzchnia uzytkowa wszystkich lokali mieszkalnych, uzytkowych
tgaraży nakoniec 2019 r. wynosi 3236],26m2.

Fundusz remontow)l

Podstawowym żródłem finansowania działalności remontowej w 2019 r. byb środki

własne Spółdzielnt, czylt odpis na fundusz remontowy.



Zatwierdzony ptzez Radę Nadzorczą Fundusz remontowy na rok 2019 w wysokości
740 000 złzpodziałem na nieruchomości:
- Mariańska 1-3-5
- Marianska 6,9-ż9
- Kosmowskiej 1A-lD

135 000 zł
580 000 zł
25 000 zŁ

Pomijając roboty drobne i dofinansowanie do wymiany stolarki okiennęj w 2019
roku fundusz remontowy zostałwykorzystany nanastępujące cele i zadanta:

- w nieruchomości Mariańska 1-3-5:
1.) rekultywacja terenu zielonego
- w nieruchomości Mariańska 6. 9-29:
l). wymiana okienek piwnicznych 13, 15,I7, 19,2I,
2). remont budynku nr 9
- w nieruchomości Kosmowskiej lA-lD:
1). naprawa elewacji

Z dofinansowania do wymiany stolarki okiennej w lokalach w
3 osób na kwotę
8 osob na kwotę

roku 2019 skorzystaĘ:
7 854,00 zł

18 754,40 zł
6 6L7,80 zł

- w nieruchomości Marianska I-3,5
- w nieruchomości Marianska 6,9-29
- w nieruchomości Kosmowskiej lA-lD 4 osob na kwotę

W ramach poprawy bezpieczeństwa zamteszkiwania w lokalach wykonywane
były przeglądy techniczne obiektow wynikające z ptzęptsów Prawa Budowlanego,

w szczególności przeglądy instalacji elekĘcznych, gazowych otaz wentylacji
grawitacyjnej.

Prowadzono bieżącą konserwację zieleni oraz renowację i okresowe koszenie

trawników. Racjonalne gospodarowanie terenami zielonymt zarządzanymi pTZeZ

spółdzielnię ma przede wszystkim za zadanie poprawić esteĘkę osiedli t zapewntÓ

bezpteczenstwo mieszkancom. Rokrocznie dokonywane są przeglądy stanu

zdrowotnego drzew i krzewów oraz dokonywana jest wstępna kwalifikacja drzew

p1zeznaczonych do usunięcia, a następnie spotządzany jest stosowny wniosek do

Głownego ArchitektaZie\entUM Lublina o zezwolenie na ich usunięcie.

III. Zagadnienia fi n an s owo-ekono m iczlte.

Działąlnoś ć _finąns ow a Sp ółdzielni
KoszU
KoszĘ działalności gospodarczej Społdzielni w 2019 roku wyniosĘ:
Ogółem: 3. 434.525,57 zł, w Ęm:

kosźy eksploatacji i utrzymanianieruchomości 3 345 855,99 zł,



Pr4vchoĄl
Przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni w 20t9 roku wyniosĘ :

z działalności własnej
pozostałe koszĘ operacyjne
koszty finansowe

Ogółem:
przychody netto ze sprzedaży
pozostałe przychody operacyjne
przychody finansowe

83 280,B2 zł
5 388,76 zł

0,00 zł,

3 44I 38I,94 zł, w tym :

3 404 402,5I zŁ,

6 039,17 zł,
30 940,26 zł,

Zgodńe z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na

dztefi 3 1 grudni a 2019 roku zostały w społdzielni mieszkaniowej ustalone dwa

o ddzi e lne wyniki fi nansowe z dw ó ch r ożny ch typ ow działalno śct:

- Dochód zwolniony z opodatkowania uzyskany z działa|ności związanej
|9

W okresie obrachunkowym 01.01. - 31.I2.20I9 roku Spółdzielnia uzyskała

na dztałalności gzmnadv,,yżkękosztów nad przychodami w wysokościżS 653,35 zł.

Zgodnie z przępsamt art. 6 ustawy o społdzielniach mieszkaniowych wynik ten

został odniesiony do rozliczefllaw działalności roku 2020,
_ Dochód bilansowy netto wypracowany przez Spółdzielnię na pozostałej
onnrlafkowanei działalności sosnodarczei wvnosi 30 1,61,75 zł.

wvnik finansow

z gospodarką zasobami mieszkaniowym w 2019 r.

Rodzaj działalności Przychody Koszty Wynik

Lokale mieszkalne 3 266 59ż,ż4 zł 3 29I35I,99 zł -ż4 159,15 zł

garaże 53 610,40 zł 54 504,00 zŁ -893.60 zł

Razem działalność gzm: 3 320 202,64 zł 3 345 855,99 zł -ż5 653,35 zł

onodatkowanei działalności gospodarczei wvnosi 3|J 161,75 zł.

Rodzaj działalności Przychody KoszĘ Wynik

Lokale uzytkowe z
własnościowym
prawem i z odrębną
własnością 19 485,39 79 902,82 -4I7,43

Garażę 3I40,żI 3 378,00 ]11 7g

Pożytktz
nieruchomości I5]4,30 I 574,30

pozostała działalność
finansowo-operacyjna - 36 979,43 5 388,76 31 590,67

Razem wynik za rok
2019 - brutto 121179,33 88 669,58 32 509,75

Podatek dochodowy za
ż0I9 r. 2 348,00

Razem wynik za
rok 2019 - netto 30161,7 5



Zgodnte z zap:.sami art.76 ustawy prawo spółdzielcze ten zysk finansowy netto może
być ptzeznaczony na cele zap:sarte w art.5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza i Zarząd kierują do Walnego Zgromadzenia wspólny wniosek,
abywynik netto uzyskany z dziŃalności gospodarczej, tj. kwotę netto 3a 1,6'l,,75zł,
przeznaczy ó na zwięks zeni e funduszu zas ob owe go .

Analiza wskazników ekonomicznych v,rykazuje, iż Spółdzielnia jest w dobrej
kondycji finansowej i posiada warunki w postaci środków pienięznych
do kontynuowania dalszej działalności w zakresie eksploatacji zasobów
mieszkaniowych, a także prac remontowych.

Sprawozdanie finansowe zarck2019 wykazuje zmniejszenie sumy aktywow o

578 Ęs. zł w stosunku do stanu na 3I.I2.20l8 roku. Spowodowane jest

to zmniejszeniem wartości akĘwów trwaĘch o 6'1,4 Ęs. zł tj. 2r99o^ i wzrostem

wskaźniki cha dzialalność spółdzielni w ostatnich latach przedstawia iższa tabela

Lp. Nazwa wskaźnika Sposób lvyliczenia 2015 2016 2017 2018 2019

1 suma bilansowa Bilans tys.
zŁ

31 275 30 331 29 402 22 4I8 2I840

ż Wskaźnik bieżącej
płynności I

Aktywa obrotowe ogółem
Z ob ow iązania krótko termino we

1 ,43 I,32 I,33 I,29 1,28

J Wskaźnik szybkiej
płynności

Akt}łva obrotowe-zapasy
Z ob o w iązanla krótkotermino we

I,43 I,32 I,33 I,29 I,ż8

4 wskaźnik zdolności
płatntczej

Środki pieniężne
Zob o w iązania krótkoterminowe

I,14 1,06 1,10 I,14 I,I4

5 Szybkość obrofu
nalezności

Należności z tvt, dostaw robót i
usług x 365

Przychód ze sprzedaży produktów

dni 30 32 29 25 2I

6 Szybkość spłaty
zobowlązail

Zobowiązania z tyt. dostaw robót i
usług x 365

przychód ze sprzedaży produktów

dni 5l 43 36 39 24

7 Pokrycie majątku
trwałego kapitałem
własnym

Kapitał własny -l- rezerwy
aktylva trwałe

o//o 75,99 76,57 77,I2 I02 I02

8 Wskaźnik,,złotej" reguły
bilansowej

Kaoitał stafu+ zobow. dfueo term.
majątek trwały

o,//o 101,08 101,10 1.01 1.01 I,02

9 Stopa zadłużenia Zobowiązania ogółem
wartość pasywów

o//o 1-7 ),7 2],I7 26,84 7 7

10 Wskaźnik zaległości
czynszowych % do
wymiaru rocznego- lok.
m.

Zaległości cz}nszowe
wwniar rocznv

n//o 6,48 6,3] 6,03 5,ż4 4,80

- lokale uzy.tkowe Zaległości cz)łrszowe
wlłniar roczny

o/
,/o I,36 5,15 6,72 7,08 6,6I



aktywów obrotowych o 36 tys. zł. tj. Ir9lo/o. Obnizenie wartości rzeczowych
aktywów trwałych netto Społdzielni o 616 tys. zł. stanowi wartość wyodrębnionych
lokali oT az normatywne zuĘ cie śro dków trwaŁych.
Wskaź.nik bieżqcej pbnności ukształtował się na poziomie I,28. Wskaźnik ten
utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim, co świadczy o tym, że
jednostka jest w stanie w razie zaistnienia takiej sytuacji spłacić jednorazowo
wszystkie swoje zobowtązanta bteżące posiadanymi środkami finansowymi.
Wypłacalnośc, a zatem bieżąca płynność Spółdzielni w żadnym przypadku nie jest
zagrożona.
Ws kaź.nik s z,v b kiej pbnn o ś ci _określa stopień spłaty zob owiązań krótkoterminowych
szybko zbywalnymi składnikami aktywów obrotowych tj. środkami pienięznymi
i naleznościami. Jego optymalny poziom, świadczący o mozliwości pokrycia
wymaganych zobowtązań, powinien kształtować się na poziomie nie niższymnlż I,2,
Na dzień 3Ll2.2019 r. Wskaźntk ten wynosi 1,29 I oznacza, żew Społdzielni nie
wystąpi żaden problem z płatnościami w sytuacji przęznaazenia na spłatę zobowiązait
krótkoterminowych całości swoich aktywów obrotowych.
Wskaź.nik zdolności płatniczej określa stopień pokrycia zobowtązah
krótkoterminowych posiadanymi pTzez jednostkę środkami pienięznymi. Srodki
płatntcze będące w posiadaniu Spółdzielni na koniec 2019 r. są w 1l4 % w stanie
p okry ć c ało ś ć zob ow tązań kro tkoterminowych.
Wskaź,nik cyklu obrotu należności z tytułu dostgw i usług w 2019 r. WyniósłZl dni i
w porównaniu do 2018 r. uległ skróceniu o 4 dni. Natomiast wskaź.nik cyklu rotacji
aobowiqz,ań z Ąltułu dostuw i usług skrócił się z 39 do 24 dni tj. o 15 dni. Złota
reguła bilansowa została utrzymana na poziomie jedności t zak<Łada całkowite
sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie
prawie równe, a wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym oscyluje
w granicach 1 - oznacza to utrzymanie stabilności finansowej pTzez dane
przedsiębiorstwo.
Wskqź.nik z.aleglości w opłatach eksploatacyjnych_ukształtował się w 2019 r.
odpowiednio na poziomie 4,80 o^ ptzy 5,24 %o w 2018 r. dla lokali mieszkalnych
i 6,6I oń w 201,9 r.przy 7,08 oń w 2018 r. dla lokali uzytkowych.
Wszystkie te zaprezentowane wskaźniki świadcz4, żę stan gospodarki finansowej
Społdzielni na koniec 2019 r. nie budzi obaw w zakreste uttzymania zdolności
do terminowego regulowania zobowiązań bteżących i nie występują zagrożenia
kontynuowania działaIności spółdzielni w latach następnych.

Zadłużenia czynszowę, bez kosztów zasądzonych, dla lokali mieszkalnych
i uzytkowych wynoszą ogółem na koniec 2019 r. 165 1,61,14 zł i w stosunku do roku
2018 zmniejszył się o 2179,89 zł.
W ujęciu analitycznymzadłużenia te kształĘą się odpowiednio dla:

Lokali mieszkalnych:
- zaległośctbteżące 103 855,44



- naleznoścl, zasądzone wyrokiem sądowym

Z adłużenia lokąli mieszkalny ch o gółem : 156 184,87

Ogółem zaległości na lokalach mieszkalnych:

Lokali użvtkowvch:
- zaległości biezące
- naleznośct zasądzone wyrokiem sądowym

166 07,7,09

8 976,27

Z adłużenia lo kali mieszkalny ch o gółem : 8 976,27

Ogółem zaległości na lokalach użytkowych: 8 976,27

Kwota nalezności Społdzielni z tytułu zasądzonych wyroków sądowych otaz

dochodzonych przed sądem na dzięh3I.I2.2019 r. wynosi ogółem 62 221,65 zł.

Łącznte na zadłużenla czynszowe w Społdzielni składają się nalezności: bieżące,
zasądzone wyrokami sądowymi wraz zkosztami sądowymi i zasądzonymi odsetkami

ina dzieh3l.Iż.2019 r. wynoszą 175 053,36 zl.

Proces windykacji nalezności prowadzony jest w trybie postępowania

wewnątrzspółdzielc zęgo, sądowego i komorni czego wg ponizszego schemafu :

- wysyłanie do osób zalegających za dwa okresy płatntcze, informacji o stanie salda

wraz z doręczaniem pisemnych upomnień i Wznaczeniem dodatkowego terminu

spłaty zadŁużęnta.
- pfzeprowadzanie bezpośrednich rozmów z dłuznikami celem nakłonienia ich
do uregulowania zobowtązah.
- we wspołpracy z Radcą Prawnym ptĄIgotowywanie materiałów niezbędnych do

wniesienia pozwrr do Sądu przeciwko zadł,lżoneml otaz osobom wsPÓlnie

zamieszkujących w danym lokalu. Złożęnie pozwrr poprzedza się wysłaniem
przedsądo,ryego wezwanla do zapłaty. W roku 20t9 skierowano do sądu 3 sPrawY.

- po uryrkaniu sądowego nakanl zapłaty - wystąpienie do komornika z wnioskiem
o w szazęaie egzekucj i komorniczej.

Jeśli członek Spółdzie\ni zna\azł się w trudnej sytuacji materialnej i zwróci się

do Zarządu SM PGK ze swoimi problemamt, może liczyó na zrozumienie i pomoc.

Przeprowadzanę są wtedy rozmowy, proponowana jest spłata zadłużenia w ratach.

Uzytkownicy lokali mający niskie dochody kierowani są do odpowiednich
komorek Urzędu Miejskiego w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.

V. Kontrole

W 2019 roku Spółdzielnia kontrolowana była przez instytucję zewnętrzną

- IV oddział PKO BP S.A. w Lublinie, który przeprowadzlłkontrolę w zakresie



W 2S19 roku §półdzielnia kontrolowana była przsz instytucję zewnętrzną
- tV *ddział PKO BP §"A. w Lublinie, który przeprowadził kgntrolę w zakresie

ewidencji i spłat kredyłow mieszkaniowych wspsrnaganych pruez budzet państwa.
- ZU§ w zakresie prawidłOw§go odprowadearria składek,
- PIP ogółnym

l#lw kontrole ni* stwierdziły i statnych ni*prawidłowości,

W dniu 16 częrwca ża19 roku eidbyła się ''łV*}ne Zgromadze*i* Członków
§połdzielni Miesrkaniowej F§K w Lublinie. Og*łem w lilalnym Zgrorn*dzeniu,
według list ebgcności i protakołów kamisji mandat*wo-sknrtacyjnej, uczestnic:,yłc 35
*ułonków , w tym ż pełncmocnictwa na 7$3 uprawni*nych.
W wynik§ prueprswadzo*ych głcsowań'Walrre Zgrcrnadzenie podjęło uehwały abjęte
porządkiem *brad.
$/szystki* uchwaĘ których podjęcie stwierdzc*a, złstały p*dpisane przĘz
Przew*dnicącego i §ekręterua }Yalnega Zgromadzenia"

Zarząd §pclłdzielni Miesekaniowej Frzedsiębior§t}ł/ Gospodarki Komunalnej
w Lublinie zgodnie a obowiązującymi przepisarni prawa przedstawia sprawczdanię
finansowe za żat§ rok, które obejmuje:
- wprowadząnie do sprawozdania finansawega,
* bilans,
- raehunek rysŁów i strat,
- informaeję dadatkową.

Frzedkładając powyższe ?"arząd §półdzielni Mięszkaniawej Przedsiębior*tw
Gospodarki Komunalnej w tublinię prasi o eatwierdzenie sprawoedania finan§swego
oraz §prawozdania z działalności Ząrządu za 2S19 rok,

Przyparninąffiy, ze §półdeielnia posiada swoją §tr§nę internetową psd adresern

btĘ:ij,x:ąxslppxĘJ*łb,!1*p1, tr& któr§j znajdują się podstawowe informacje
CI deiałalności naseej spółdzielni, informacje i k*munikaty, ogłoszenia sraż
różne dakumenty do prbrania.
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