
NAZWA JEDNOSTK| : Spółdzie|nia Mieszkaniowa '. Górnik.'
ADRES: 58.309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65 c
KRS / REGON: 0000101120/000787537
NIP: 886-000-57-80

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUszU WŁASNYM sPoŁDzlELN! MIEszKANloWEJ
za okres 01.01.2018 - 31.12.2018r.

Wyszczegó|nienie
Kwota na koniec roku:
2 017 2018

1 2 3

|. Fundusz tłłasnv na ooczatek okresu {Bo) 49 279771.0547 65254',1.26
- korektv błedów podstawowvch

|.a' Funduszułasnv na ooczatek okresu {Bo). oo korektach 49 279 771.0547 652 541.26
1' Fundusz udziałowv na poczatek okresu 631 282,86 617 748,56

1 . 1 Zwiększenie fu n duszu udziałoweoo . wpłaty udziałów 4 000,00 0,00
1.2 . Zmnieiszenie funduszu udziałoweoo . wvpłatv udziałów członkowskich 17 534,30 22532,06
1.3 . Fundusz udziałowv na koniec okresu 6't7 748,56 595 216.50

2, Fundusz wkładów mieszkaniowYch- na początek okresu 2150 085, '152 019 090,00
2.1 . Zwiększenia funduszu wkładów mieszkaniowych . wpłaty, wa|oryzacie 276 54296 339 535,74
2.2. Zmnieiszenia funduszu wkładów mieszkaniowvch 407 538, I 1 506 932,60

- wvpłatv 308 424,00 356 846,42
- umorzenia zasobÓw mieszkaniowvch 41 877,85 ą0 n^Ą 01

'roz|iczeń wkładów w zwiazku z przeniesieniem na odrebna własnośc 57 236,26 111020.27
2.3. Fundusz wkładów mieszkaniowvch . na koniec okresu 2 0'19 090,00 1 851 693,14
Fundusz wkładów budowlanych na poczatek okresu 33 683 633,3832 502034,20
3.1 . Zwiększenia funduszu wkładÓw budowlanych- wpłaty, waloryzacie
3.2 Zmnieiszenia funduszu wkładów budow|anvch . wniesionvch 1  181  599 , 181 043 964,49

. umorzenia zasobów mieszkaniowvch 930 958,68 923 003,68
roz|iczeń wkładów w związku z pzeniesieniem na odrębną własność 250 640,50 120 960,81

3.3. Funduszwkładówbudow|anvch na koniecokresu 32 502 034.20 31 458 059.71
4. :undusz zasobow - na poczatek okresu 12 635 207 ,75 12 334 106,59

l4.r_Zwiekszenie funduszu zasoboweoo. z Mułu: 333 826.71 187 878,7'.1
- wpłaty Wplsowego 3 000,00 0,00
- zwrot nominalnego umonenia wpłaty 31 536,30 17 628,83
zmiana wartoŚci działki (nowa wycena) 190 247,81

- nadwyiki pnychodow nad kosztami z tyt. zbycia lokali wolnych w sensie prawnym
zwiększenie z tytułu podziału zysku 100 000,00 100 000,00

- pzyjęcie środka trwałego
- p ozo st ałe zwie ksze n i a

12 000,00
12 042,60 58 249,88

4.2 Zmnieiszenie funduszu zasoboweqo . z tvtułu: 634927.87 433 509,03
zwrot nominalnego umone nia 25 946,74 23 231.21

l43

umonenia zasobÓw mieszkaniowvch ' on  Ę?Ę oo 272 657,33
p rzeniesie nie n a od rębn ą własnośi 71171,62 96 554,22

-prze|ęC|e - uwłaszczen|e 35174,42
pozo st ałe z m n i e i sze n i a 269,52 5 89'1,85
zmnieiszenie z tvtułu pnekazania prawa wieczvsteqo użvtkow ania 247 004,00

Fundusz zasobow - na koniec okresu 12 334 106,5912 088 476,27
5. Fundusz z aktualizacii Wcenv - na poczatek okresu 179 561,91 '179 561,91

i .1 Zwrekszenie funduszu z aktualizacii wcenv 276 542,96 308 735 74
5.2 Zmnieiszenie funduszu z aktualizacii wcenv 276 542,96 308 735,74
5.3. Fundusz z aktualizacii vvvcenv - na koniec okresu 179 561,91 179 561.91

0 . ) z |at ubiegłych na początek okresu - pzed korektą ub.okresu



6 . 1 . z |at ubieqłvch na poczatek okresu

r . l . z |at ubieqłych na początek okresu, po korektach 1625 522,84 1 825 991,73
ie (z tvtułu oodziału zvsku z ub'r.. minus odpisv za|iczkowe

1 525 522,84 1 725 991,73
6.3. z lat ubieqfuch na koniec okresu
o.lł Strata z |at ubieqłvch na poczatek okresu

6.5 Strata z |at ubieqłvch na poczatek okresu. po korektach
ą

6.6.
6,7.

z
Strata z lat ubieqłvch na koniec okresu
Zvsk {strata) z lat ubieofuch na koniec okresu

7. Wvnik netto roku obrotoweqo (a-b-c) 1 825 991.73 1472063.45
a) zysk nefto wg RZiS 1 825 991,73 1472063,45
b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus ":')
c) zaliczkowe odpisv z zvsku (ze znakiem minus ":')

ll. Fundusz vdasnv na koniec okresu (BZ) 49 478 532.9947 645 080.98

||la. p;2n6yy6ny podziałzysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) I 725 991,73 1472063,45
|||b. Funousz lMasny' po uvlzg|ęon|en|u proponowanego pooz|au zysKu (poKryc|a

stratv) 4t 752 541,2646 173 017.53
Spoaądzono dnla. 28'03.20,19
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