
SPRAWOZDANIE

z dzińalno ści Zar ządu S M,,INWE S TOR" za r ok 20 I 9

1. DZIAŁALNOŚĆ ZARZADU

1.I. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,INWESTOR" w 2019 roku pracował w składzie:

- Daniel Wincewicz - Prezes Zaruądl:

- RyszardNikończuk - WiceprezesZaruądu

- Halina Gabńska - Członęk Zarząda- Główny Księgowy

W ciągu rolol Zarząd odbył 30 posiedzeń podejmuj ąc I42 uchwały i omawiając wiele

spraw doĘ czących bieżącej działalności Spółdzielni.

UchwĄ doĘ czyĘ następuj ących zagadnień:

- sprawy cżonkowsko - mieszkaniowe - 23

- sprawy finansowe - 40 . l

- sprawy inweĘcyjne - 42

- sprawy pracownicze - 13

- sprawy organizacyjno - administracyjne ,7

- sprawy eksploatacyjne - 17

Pod obrady Rady Nadzorczej Społdzielni Zarząd skierował 15 spraw, z czego

11 dotyczyło spraw finansowych.

1.2. W roku 2019 w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Inwestor" została przeprowadzona lustracja

problemowa obejmująca działalność inwestycyjną Spółdzielń za okres od 01.01.2018r.

do 31.12.2018r.

W protokole lustracji i liście polustracyjnym Zvłiązek Rewizyjny Spółdzielni

Mieszkaniowych RP stwierdził, żę dzińalność inwestycyjna Spółdzielni w okresie

obj ętym lustracj ą prowadzona była prawidłowo.

Ż. DZIAŁALNOŚC CZŁONKOWSKO - MIESZKANIOWA

I EKSPLOATACYJNA

ż.l.LiczbaCzłonków w Spółdzielni wg stanu na dzień31.12.20l9r. wynosiła ogółem 1-234-



Spółdzielnia w okresie sprawozdawczym zaspokajała potrzeby swoich członków

w formach:

- realizowała budowę lokali mieszkalnych i miejsc postojowych na zasadach odrębnej

własności,

- realizowała budowę domów jednorodzinnych (stany zero) na Osiedlu Zalęsię w Lubinie

z przeniesieniem ich własności na rzęcz przyszĘch użytkowników.

W roku 2019 zostało podpisanych 135 umów o budowę i finansowanie na odrębną

własnośó (mieszkania, lokale uĘrtkowe, miejsca posĘowe i stany zero domów

jednorodzinnych).

W okresie sprawozdawczym prowadzony był na bieząco nabór kandydatów, na

konkrefirie prowadzone inweĘcje, poprzez stronę intemetową Spółdzielń, poprzez

internet - strona oficjalna miasta Lubin.

ż.2.Na dziefi3I.12.2019r. Spółdzielnia posiadała w swojej eksploatacji 34 nieruchomości

w tym: ]

- 94zlokali mieszkalnych o powierzchni ogólnej 4g.30l,g4 Ń
ztego:

- 236lokali o stafusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- l45lokali o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

- 561 lokali o stafusie odrębnej własności.

- 7llokali uĄrtkowych o powierzchni ogólnej 3.525,37 m2,

- l28 garaĘ o powierzchni ogólnej 2.087,53Ił,

- 309 miejsc postojowychw gnażach wielostanowiskowych

o powierzchni ogólnej 4.628,18 Ń.

2.3, W ramach prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi realizowane były

następujące zadartla:

_ zapewnienie mieszkńcom korzystania z podstawovyych usług komunalnych

(dostawy wody, gaz;u, energii elekĘcznej, energii cieplnej, odprowadzenie ścieków,

wyw óz odpadów komunalnych),

- utrzymanie w czystości budynków i terenów przyległych,

- dokonywańebieżącej konserwacji i remontów budynków oraz instalacji,

_ usuwanie skutków dewastacji dokonywanych na zasobach Spółdzielni.



2.4. Przeglądy wymagane ustawą Prawo budowlane, tj. roczne instalacji gazowej otaz rocznę

przewodów kominowych Społdzielnia zleca osobom do tego upoważnionym.

Bieżryą konserwację i naprawy elementów nie podlegających gwarancji wykonuje

konserwator na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy.

Z.S.Fundusz remontowy na początek roku 2019 wyniósł 834.629,32 zł i poprzęz rocznę

odpisy 475.485,28 zł wzrósł do kwoty 1.310.114,60 zŁ. W ciągu roku wykonano

i sfinansowano remonty na kwotę 155.053,78 zł.

Remontami objęto 25 nieruchomości. Najmniejsza lorota wydatkowana na remont

wyrriosła 748,2l ń(Krzemleniecka 18) anajwiększa 18.124,95 zł(JanaPawła II 84). Stan

funduszu remontowego na dzięń31.12.2019r. wynosi I.t55.060,8ż ń.

3.

3.1. Nakłady inwesĘcyjne w roku 2019r. wyniosły

w tym wykonawstwo własne

12.050.008,09 ń
2.856382,4I ń.

3.2. Nakłady inwesĘcyjne w latach 2009 - 2019 wynosiĘ:

2009 r. 12.648.259 zł.

2010 r. 10.208.648 zł.

201I t. 13.037.042 ń.

2012r. 1L396.278 zł.

2013r. 12.818.236 ń.

20l4r. 17.688.179 zł.

2015r. 1 1.561 .27I zł.

2016r. 1 1.804.885 zł.

20l7r. 10.538.777 zł.

2018r. 9.980.63l ń.

20|9t. 12.050.008 zł.

3.3. W 2aI9l uzyskano efekfy w budownictwie mieszkaniowym:

a) budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Piłsudskiego 66 A,B w Lubinie

- 50 mieszkń o powierzchni uzytkowej 2.554,73 m2,

- gm&wielostanowiskowy o powierzchni użytkowej 833,11 m2.



a) wykonano iprzekazano właścicielom w 20l9r. stany zero 2 domów

jednorodzinnych,

b) kontynuowano budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B - 14 przy ul.

Brzeskiej 5.Ą- B wlubinie

- 36 mieszkń o powierzchni uĄrtkowej 1.870,44 m2,

- garńwielostanowiskowy o powierzchni użytkowej 1.007,18 m2,

c) przekazano właścicielom w 2019r. działki pod budowę 6 domów mieszkalnych

jednorodzinnych na Osiedlu Zalęsie w Lubinie,

3.5. W roku 2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,[nwestor" planuje:

a) oddanie do uĄrtku budynek mieszkalny wielorodzinny B - 14 ptzy vl.

Brzeskiej 5A-B w Lubinie

36 mieszkań o powierzchni uĄńkowej 1.870,44Ił,

- gffiazwielostanowiskowy o powierzchni użytkowej 1.007,18 m2,

b) rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego B - 15

przy ul. Brzeskiej 7A * B w Lubinie

- 36 mieszkń o powierzchni uĄńkowej I.870,44 fił,
- garńwielostanowiskowy o powierzchni użytkowej 1.007,18 m2,

c) wykonani e i przekazanie do dalszej rea1izacji5 stanów zero domów

jednorodzinnych na Osiedlu Zńesie w Lubinie.

4. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

4. 1 . Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,fnwestor" w roku 201 9 osiągnęła przychody w wysokości

9.339,4 tyś.ń (Zaruąd ogólny + eksploatacja + wykonawstwo własne) zaśkosńy

osiągnęły poziom wynoszący 9.252,9 tyś. ń.

Wynik finansowy netto wyniósł kwotę + 50,6 tyś.ń

w tym: lvynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi +24,9 tyś. zł,

lrrynik z pozostńej działalności (zysk) +25,7tyś ń.

4.2. Spółdzielnia Mieszkaniowa,,lnwestor" korzystaz 4 kredytów bankowych zaciągniętych

W:

- Banku Gospodarstwa Krajowego OiWrocław.Trzy kredyty sfinansowały w ramach

Kraj owego Funduszu Mieszkaniowego budowę 4 --ch budynków wielorodzinnych

w Lubinie przy ulicy:



- Jana Pawła II82A -82F,
- Jarra Pawła II 84A - 84E,

- Adama Asnyka 47 - 49,

- Adama Asnyka 5l - 53.

Aktualny starl zadhżenia (3 1 . 1 2 .20I9r,) wynosi 3 327 .029 ,82 ń.
Kredyty te zabezpieczonę są hipotekaminawyżej w5rmienionych nieruchomościach.

- Banku Spółdzielczym we Wschowie Ollubin

Kredyt inwesĘcyjny na termomoderńzację budynku mieszkalnego.

Start zadłaZenia na dzień 3 I .I ż.20 l 9r. wynosi 123 .7 25,66 ń.

Kredyt zabezpieczony jest wekslem własnym i pełnomocnictwem do rachunku

bankowego.

W 2019r. Spółdzielnia spłaciła kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym we

Wschowie na finansowanie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Piłśridskiego

66,Ą, B w Lubinie w kwocie 1.911.674,00 ń.

Spłata wszystkich rat kredYów przebieg abez zakłóceń.

4.3 . Zobońązaria długoterminowe wynoszące 4.13 8.332,27 ń vłynkają z:

I. Zaciągńętych kredytów narealizaqę budownictwa mieszkaniowego i obejmują:

- kredyt narealizację budynku mieszkaniowego Nr 5 przy ul. Jana Pawła II 82A -
82F w Lubinie zaciągtttęĘ w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu

zgodnie z rrmową Nr 1l99998ż1212002 - 1.13I.332,80 zł do spłaĘ w okresie 10

Iń,

- kredyt narealizację budynku mieszkarriowego Nr 4 przy ul. Jana Pawła II 84A -
84E w Lubinie zaciągnięĘ w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu

zgodnie z rrmowąNr 11999982lI8l2003 - 523.842,84 ń do spłaty w okresie 5 lat.

- kredY na realizację budynków mieszkalnych Nr 1A, B przy ń.Asnyka 47-49,

51-53 wLubinie zaciągnięĘ w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu

zgodnie z umową Nr l l999982ll002/2a06 - 1.148.929,43 zł do spłaty w okresie

8 lat,

- kredyt inwestycyjny na termomodernizację zgodnie z Umową Nr l54lLU/20I7 -
82.725,66 zł do spłaty w okresie 3 lat.

2. Zabezpięczeniawykonania robót budowlanych w okresię gwarancji 134.5ż9,54 zł.



3. Zobowiązarie wobec Gminy Miejskiej Lubin z Ęrrufu opłaĘ przeksńŃceniowej

prawa wieczystego uĄrtkowania gruntów w prawo własności - I.|16.972,00 zł.

4.4. Zobowiązańakrótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wyrioszą 9.680.313,4l zł

i wynikają gównie z:

a) zaciągniętych kredytów - 563.9ż4,75 ń, w tym:

- kredyt na realizację budynków mieszkąniovyych zaciągńęty w Banku

Gospodarstwa Krajowego jw. Do spłaty w 2020 roku zgodnię z prognozą

wysokości rat i terminów spłat kredytów KFM otrzymanych z Departamentu

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 522-924,75 ń,

- kredyt inwestycyjny na termomodemizację do spłaĘ w 2020r. - 41.000,00 zł.

b) zobowiązńzĘniu dostaw i usług dotyczących prowadzonych inwestycji -
938.587,21zł,

. c) zobowiryńz t/fułu dostaw i usług dotyczących biezącej działalności Spółdzielni -
180.845,80 zł, ) f

e) wniesio nychzaliczkowo wkładów budowlanych na lokale mieszkalne i miejsca

postojowe, które po wybudowaniuiptzekazaniu do uZytkowaniazostaląprzekazane

w formie aktów notarialnych na własność odrębną- 6.Ia7.189,36 zł.

4.5. Stan zńłażeńaczłonków Spółdzielni zVllłuwrroszonych opłat eksploatacyj nychza

lokale mieszkalne, lokale usługowe, garaże oraz miejsca postojowe w gatńach

wielostanowiskowych nadzień31.12.20l9r. wynosi kwotę 126.169,12 zł co stanowi

68,0Yo ty ch zadłużeń na dzięń 0 1 . 0 1 . 20 1 9r. ( l 8 5 . 48 5, 40 ń).

4.6. Stan należności nadzięń31.12.2019r. wynoszący 126.169,Iż ńw stosunku do sumy

rocznych opłat eksploatacyjnych stanowi 3,85/0.

4.7. Z tyh]łu nie wnoszonych w terminie opłat eksploatacyjnych i występowania duzych

zaległości Spółdzielnia zlnuszona była w 31 przypadkach skierować sprawy do sądu

w celu uzyskania qrfułu wykonawczego.

Ogólna dochodzona kwota wynosiła 122.264,78 zł. Dochodzone kwoty są egzekwowane

poprzez komornika.

StanzadŁużeniana dzień3l.I2.20l9r. zmniejszył się do kwoty 71.987,25 zł.

4.8. Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe oraz wielkość środków na funduszu

remontowym naleĘ stwierdzió, ze Spółdzielnia w pełni kontroluje przepłyvuy finansowe



oraz ponoszone wydatki iw 2019 roku zrealizowała wszystkie zarrlierzone

przedsięwzięcia.

4.9. Ryzyko utraty płynności finansowej jest niewielkie.

Spółdzielnia posiada wystarczające nakłady finansowe na pokryci e zobowtry,ń.

4. 1 0. Czynniki ryzyka i zagrożeh:

a) Spółdzietnia jest narazona na ryzyko finansowe polegające na nieterminowej opłacie

zobowiązńptzezuzytkowników lokali w związku ze zmtiejszeniem się ich

dochodów. Spółdzielnianabieżąco analizuje stan zaległości i prowadzi windykację

należności,

b) ryzyko ze strony właścicieli lokali, w zakresie doĘczącym możliwości wyboru

sposobu zarządzańa tokalami i przejście zrężimuokreślonego zasadami ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych nazasńy określone w ustawie o własności lokali.

Zaruąd świadomy tego ryzyka poprawia jakość usług świadczonych dla mipszkńców,

c) ryzyko ogólnogospodarcze spadku koniunktury i popytu na loka]e mieszkalrre."

4.1 l. Ponięważ podstawowym przedmiotem naszej działalności jest budowa lokali

mieszkalnych celem przeniesienia ich na własnośó odrębną isfirieje ryzyko wzrostu cen

materiałów i robocizrry.

Zarząd Spółdzielni stara się minimalizowaó ryzyko utraty płynnoŚci poprzęz:

- ogłaszanie przetargów,

- negocjowanie cen z potencjalnymi wykonawcami,

-oszacowanieprawdopodobnychzdarzeńnłritązanychzrealizacjązadń

inwesĘcyjnych,

- przewidywanie rezerw czasu i kosztów-

Wazrrynr zabezpieczeniem przed wzrostem cen robocizny jest posiadanie własnej gruPY

budowlanej.

4.12. Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Inwestor" posiada na zbyciu działki pod inwestycje

o charakterze usługowo _produkcyjnym o łącznej powierzchni ponad 5 ha,

Teren znajduje się w idealnym położeniu dla kazdego inwestora.

Zbycietych działek w bardzo dużym stopniu powinno poprawiĆ Spółdzielni płynnoŚĆ

, finansową.



4.13. Początek roku 2020 przyńósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID-I9 w wielu

krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Również

Spółdzielnię mogą dotknąć negatywne skutki wirusa COVID-l9 takie jak:

- spadek popytu na nowe lokale mieszkalne,

- zachwiany łńcuch dostaw towarów i surowców na budowę budynków mieszkalnych,

- ograniczone możliwości korzystaniaz zasoMw ludzkich firm zewnętranych.

4.14. Na dzień sporządzenia bilansu sytuacja finansowa Społdzielni jest stabilna.

Lubin, dnia 30.03 .2020r.
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