REGULAMIN
gospodarki finansowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty" w Olsztynie

ROZDZIAŁ I
Podstawa prawna
Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej realizowana jest w oparciu o następujące
akty prawne:
1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188
poz. 1848 z późn. zmianami),
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119
poz. 1116 z późn. zmianami),
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr
54 poz. 654 z późn. zmianami),
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn.
zm.).
ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne
§1
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom.
Działalność Spółdzielni jest finansowana:
- funduszami własnymi,
- wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi członków,
- przychodami ze świadczonych usług,
- innymi środkami finansowymi.
Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne
Zgromadzenie Członków. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego wymaga zgody
Rady Nadzorczej.
2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych
opracowywanych przez Zarząd i uchwalanych przez Radę Nadzorczą.
§2
1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe na podstawie ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Stosowane w Spółdzielni zasady ewidencji operacji gospodarczych określa zatwierdzony przez
Zarząd Spółdzielni zakładowy plan kont obejmujący wykaz kont syntetycznych i analitycznych,
zasady wyceny aktywów i pasywów oraz powiązanie ewidencji analitycznej z kontami ewidencji syntetycznej.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu i ogłaszaniu według zasad
określonych ustawą o rachunkowości oraz ustawą Prawo Spółdzielcze.
Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza.
Z wybranym podmiotem Zarząd Spółdzielni zawiera umowę o badanie, w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Spółdzielni.
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3. Roczne sprawozdanie finansowe łącznie z opinią biegłego rewidenta wykłada się w biurze Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia
członkom zapoznania się z nim.
4. Ustalenie sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty bilansowej określa uchwała
Walnego Zgromadzenia.
R O Z D Z I A Ł III
Rzeczowy majątek trwały Spółdzielni
1.

2.
3.
4.

5.
6.

§3
Rzeczowy majątek trwały Spółdzielni stanowią:
a/ środki trwałe,
b/ wartości niematerialne i prawne,
c/ grunty własne,
d/ prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest aktualizowana według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się dla poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z określeniem stawek według przepisów
powszechnie obowiązujących.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych /umorzeniowych/ środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi plan amortyzacji sporządzony na pierwszy dzień
każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów na poszczególne
środki trwałe.
Środki trwałe nie stanowiące tzw. spółdzielczych zasobów mieszkaniowych oraz wartości
niematerialne i prawne podlegają amortyzacji. Amortyzacja obciąża koszty działalności operacyjnej Spółdzielni.
Odpisów amortyzacyjnych w Spółdzielni nie dokonuje się od budynków, lokali, budowli i
urządzeń zaliczanych do tzw. spółdzielczych zasobów mieszkaniowych tj. środków sfinansowanych funduszem wkładów mieszkaniowych, budowlanych, o których mówi art. 6 ust. 2
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Umorzenie tych środków trwałych i prawa wieczystego użytkowania gruntów pomniejsza
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, odpowiednio fundusze finansujące wartość tych środków.
ROZDZIAŁ IV
Tworzenie funduszy zasadniczych i ich wydatkowanie
§4

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:
a) udziałowy,
b) zasobów mieszkaniowych,
c) zasobowy,
d) wkładów mieszkaniowych, budowlanych i zaliczkowych,
e) świadczeń socjalnych,
f) remontowy,
g) na spłatę kredytów i odsetek.
1. Fundusz udziałowy
Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich i stanowi zabezpieczenie pokrycia
ewentualnych strat bilansowych w części przekraczającej fundusz zasobowy Spółdzielni.
Środki funduszu służą do finansowania bieżącej działalności Spółdzielni.
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2. Fundusz zasobów mieszkaniowych
Fundusz zasobów mieszkaniowych odzwierciedla stan i bieżące zmiany funduszu zasobów Spółdzielni odpowiadających zasobom mieszkaniowym finansowanym częściowo wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi.
Fundusz ten służy głównie do ewidencjonowania skutków przeszacowania wartości zasobów
mieszkaniowych w sposób umożliwiający aktualizację wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
Fundusz tworzy się również z wartości umorzonych przez budżet państwa kredytów mieszkaniowych wykorzystanych w latach ubiegłych na budowę mieszkań.
Fundusz zasobów mieszkaniowych ulega zmniejszeniu z tytułu spłaty umorzeń kredytu bankowego
w przypadkach przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność.
3. Fundusz zasobowy
Fundusz zasobowy finansuje majątek Spółdzielni, a jego wolne środki służą zaspokojeniu bieżących potrzeb Spółdzielni w zakresie środków obrotowych.
Fundusz zasobowy powstaje z:
a) wpłat wpisowego wnoszonego przez członków,
b) równowartości przejętych do eksploatacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - sfinansowanych ze środków własnych Spółdzielni lub otrzymanych przez Spółdzielnię
nieodpłatnie,
c) przedawnionych lub umorzonych zobowiązań Spółdzielni,
d) spłat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na sfinansowanie budowy lub zakup środków
trwałych niezaliczanych do zasobów mieszkaniowych oraz spłat kredytów zaciągniętych przez
Spółdzielnię na budowę lokali na potrzeby własne Spółdzielni oraz lokali na wynajem,
e) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni w kwotach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
f) przeszacowania wartości środków trwałych niezaliczanych do zasobów mieszkaniowych,
g) innych przychodów.
Fundusz zasobowy pomniejsza się o:
a) równowartość środków trwałych przekazanych przez Spółdzielnię nieodpłatnie,
b) straty bilansowe Spółdzielni w kwotach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
c) równowartość umorzenia środków trwałych niepodlegających amortyzacji, jeśli umorzenie to
nie obciąża wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.
4. Fundusz wkładów mieszkaniowych
Na koncie funduszu ewidencjonuje się aktualny stan wkładów mieszkaniowych oraz jego zwiększenia i zmniejszenia.
Fundusz tworzy się z:
a) wpłacanych do Spółdzielni wkładów mieszkaniowych członków zamieszkałych w zasobach
Spółdzielni,
b) uznania skutków przeszacowania wartości zasobów mieszkaniowych finansowanych wkładami
mieszkaniowymi,
c) należnych lecz nie wniesionych przez członków wkładów mieszkaniowych z tytułu rat kredytu
mieszkaniowego zaciągniętego na budowę mieszkań lokatorskich.
Fundusz wkładów mieszkaniowych zmniejsza się z tytułu:
a) zwrotu uprzednio wniesionych wkładów mieszkaniowych,
b) przeksięgowania wkładu mieszkaniowego na poczet wkładu budowlanego z tytułu przekształcenia prawa do lokalu,
c) umorzenia środków trwałych finansowanych funduszem wkładów mieszkaniowych (zgodnie z
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zmianami),
d) ustanowienia prawa odrębnej własności.
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5. Fundusz wkładów budowlanych
Na koncie funduszu ewidencjonuje się aktualny stan wkładów budowlanych członków posiadających własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu.
Fundusz tworzy się z:
a) wpłaconych do Spółdzielni wkładów budowlanych,
b) przeniesienia zaliczek z funduszu wkładów zaliczkowych na pokrycie wkładów budowlanych,
c) przeksięgowania wkładu mieszkaniowego na poczet wkładu budowlanego z tytułu przekształcenia prawa do lokalu mieszkalnego,
d) uznania skutków przeszacowania wartości zasobów mieszkaniowych finansowanych wkładami
budowlanymi,
e) należnych, lecz nie wniesionych przez członka wkładów budowlanych z tytułu spłaty rat kredytu
zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę lokali własnościowych.
Fundusz wkładów budowlanych zmniejsza się z tytułu:
a) zwrotu uprzednio wniesionych wkładów budowlanych,
b) umorzenia środków trwałych finansowanych z funduszu wkładów budowlanych,
c) przeniesienia prawa odrębnej własności lokali.
6. Fundusz wkładów zaliczkowych
Fundusz wkładów zaliczkowych służy do ewidencjonowania wkładów wniesionych przez członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu. Otrzymywane przez Spółdzielnię zaliczki
wkładów nie podlegają waloryzacji i nie są oprocentowane.
Fundusz wkładów zaliczkowych jest zmniejszany z tytułu:
a) zwrotu uprzednio wpłaconych wkładów,
b) przeniesienia wkładu zaliczkowego na poczet wkładu budowlanego.
7. Fundusz świadczeń socjalnych
Fundusz ten tworzony jest i wydatkowany wg zasad określonych w ustawie z 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Szczegółowe zasady wydatkowania środków funduszu świadczeń socjalnych reguluje regulamin
uchwalony przez Zarząd Spółdzielni w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
8. Fundusz remontowy
8.1. Fundusz remontowy tworzony jest zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów remontów i utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym.
8.2. Odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki zasobami lokalowymi i nieruchomościami. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni,
którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
8.3 Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego prowadzona jest odrębnie dla każdej
nieruchomości zgodnie z art. 4 ust. 41 ppkt. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
8.4 Odpis na fundusz remontowy składa się z dwóch części tj. odpisu na remonty nieruchomości i
odpisu na remonty mienia Spółdzielni. Wysokość poszczególnych odpisów ustala Rada Nadzorcza
w planie gospodarczo-finansowym na dany rok.
8.5 Ewidencja finansowa funduszu remontowego dla celów analiz i właściwej gospodarki funduszem prowadzona jest syntetycznie i analitycznie w podziale na poszczególne nieruchomości zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni zakładowym planem kont.
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Ewidencja ta uwzględnia wpływy funduszu remontowego zgodnie z zasadą memoriału oraz wydatki
funduszu na poszczególne nieruchomości.
Różnica między wpływami a wydatkami funduszu remontowego przenoszona jest na rok następny.
8.6 Z funduszu remontowego nie mogą być finansowane koszty robót konserwacyjnoremontowych, które zgodnie z regulaminem określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali, obciążają członków Spółdzielni oraz koszty okresowych przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych, które bezpośrednio obciążają koszty eksploatacji.
9. Fundusz na spłatę kredytów i odsetek
Fundusz ten służy do przejściowego gromadzenia środków w celu sfinansowania obsługi zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów mieszkaniowych i odsetek bankowych.
Fundusz na spłatę kredytów i odsetek tworzy się z:
a) wpłat członków z tytułu obsługi rat kredytów i odsetek,
b) innych zwiększeń zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu Spółdzielni.
Fundusz zmniejsza się poprzez:
a) spłatę rat kredytów i należnych odsetek od kredytu,
b) inne zmniejszenia zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu Spółdzielni.
ROZDZIAŁ V
Działalność inwestycyjna Spółdzielni
§5
1. Spółdzielnia prowadzi działalność inwestycyjną tylko dla członków Spółdzielni i ustanawia
prawo do lokali zgodnie z przepisami § 19 Statutu.
2. Inwestycje mieszkaniowe Spółdzielni są finansowane ze środków własnych wpłaconych przez
przyszłych użytkowników lokali, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy o budowę lokali.
3. Zaangażowanie środków własnych Spółdzielni na finansowanie inwestycji mieszkaniowych
może dotyczyć okresu przygotowawczego, tj. kosztów zakupu terenu, opracowania dokumentacji itp. Po zawarciu umowy z wykonawcą budynku finansowanie inwestycji winno odbywać się
wyłącznie ze środków przyszłych użytkowników.
Przejściowe zaangażowanie środków własnych Spółdzielni na finansowanie kosztów robót budowlano-montażowych wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zasady rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wkładów budowlanych określa regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
R O Z D Z I A Ł VI
Działalność gospodarcza Spółdzielni, ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego
§6
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
b) inwestycji mieszkaniowych.
c) zarządzania nieruchomościami, które nie są własnością Spółdzielni,
d/ innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (najem lokali użytkowych,
dzierżawa terenów, pozostała działalność operacyjna i finansowa).
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2. Działalności wymienione w ust. 1 a-b prowadzone przez Spółdzielnię na rzecz jej członków są
rozliczane według kosztów rzeczywiście poniesionych.
3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i nieruchomościami prowadzona jest z uwzględnieniem
wymagań wynikających z:
- obowiązków Spółdzielni jako właściciela i zarządcy nieruchomościami,
- struktury organizacyjnej Spółdzielni zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą,
- planów rzeczowo-finansowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat
za używanie lokali, uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
§7
1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi jest finansowana z opłat za używanie lokali wnoszonych
przez członków Spółdzielni, wpłat właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali oraz nieruchomości wspólnych, należności za korzystanie z lokali mieszkalnych przez osoby nie posiadające tytułu prawnego.
2. Wymiar opłat za używanie lokali oraz rozliczenia kosztów gospodarki są dokonywane w okresach rocznych pokrywających się z latami kalendarzowymi.
Jeśli jednak w ciągu roku nastąpią istotne zmiany w wysokości ponoszonych kosztów, w porównaniu do wcześniejszej zakładanych, to może być dokonana korekta planu rzeczowofinansowego gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz wymiaru opłat za używanie lokali.
Warunek powyższy nie dotyczy zmian wysokości zaliczek na pokrycie kosztów centralnego
ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, które dokonywane są na podstawie decyzji Zarządu Spółdzielni z uwzględnieniem poziomu kosztów zakupu energii cieplnej przez Spółdzielnię
w danym okresie.
3. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
za używanie lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§8
1. Najemcy lokali użytkowych i dzierżawcy gruntów wnoszą czynsze najmu i dzierżawy w wysokości ustalonej w umowach najmu lub dzierżawy.
2. Użytkownicy własnościowych lokali użytkowych i stanowiących odrębną własność, wnoszą
opłaty za użytkowanie lokali ustalone na podstawie rocznego planu gospodarczo-finansowego.
Wielkość tych opłat winna być zróżnicowana w zależności od rodzaju lokalu (wolnostojący lub
wbudowany), zakresu obowiązków remontowych obciążających Spółdzielnię w odniesieniu do
danego lokalu oraz innych szczególnego rodzaju usług świadczonych przez Spółdzielnię na rzecz
danego lokalu. Wysokość opłat za używanie własnościowych lokali użytkowych uchwala Rada
Nadzorcza w planie gospodarczo-finansowym na dany rok.
1

2
3
3.

§9
Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna jest prowadzona z uwzględnieniem wymagań wynikających z:
- merytorycznego programu tej działalności,
- planów rzeczowo-finansowych.
Koszty związane z utrzymaniem i działalnością osiedlowych klubów kultury są pokrywane z
opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni na rzecz działalności kulturalno-oświatowej oraz
z dochodów własnych z tytułu odpłatności za korzystanie z usług klubów.
Działalność społeczna i kulturalno-oświatowa może być finansowana z pożytków pochodzących
z działalności gospodarczej Spółdzielni zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, który przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą korzystać z takiej działalności odpłatnie, na podstawie umów cywilno-prawnych.
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§ 10
Działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami, które nie są własnością Spółdzielni prowadzi się wg zasad określonych w ustawie z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Szczegółowe warunki finansowe określają umowy zawierane przez Spółdzielnię z właścicielami
nieruchomości.
§ 11
1. Spółdzielnia, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej i dokonanych operacji w zakresie
kosztów i przychodów ustala na koniec każdego roku obrotowego:
a) wyniki z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w oparciu o zapis art. 6 ust.
1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
b) wynik gospodarki mediami (energia cieplna, woda i kanalizacja, gaz)
c) wynik z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni (służy do ustalenia dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt.
44).
2. Ewidencja księgowa kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe oraz opłat na ich pokrycie, następuje według zasady memoriału
określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
3. Spółdzielnia ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją
koszty związane z tymi przychodami dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.
§ 12
1. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowi różnicę między kosztami eksploatacji i
utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 4
ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Wynik ten nie jest elementem składowym wyniku finansowego Spółdzielni i rozlicza się go
zgodnie a art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj.:
- nadwyżkę kosztów nad przychodami – jako koszty zwiększające koszty roku następnego,
- nadwyżkę przychodów nad kosztami – jako przychody zwiększające przychody roku następnego.
§ 13
1. Gospodarka mediami obejmuje koszty i przychody z opłat na ich pokrycie z tytułu zużycia:
- energii cieplnej (c.o. i c.w.),
- wody i odprowadzania ścieków,
- gazu.
2. Wynik gospodarki mediami podlega indywidualnemu rozliczeniu z użytkownikami lokali
- odbiorcami mediów.
Wynik na koniec roku przenosi się na rozliczenia przyszłych okresów kosztów bądź przychodów.
§ 14
1. Wynik z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni jest różnicą pomiędzy przychodami
i kosztami z tej działalności.
2. W grupie przychodów z pozostałej działalności gospodarczej rozróżnia się:
a) pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służącej do wspólnego użytku wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (np. dochody z wynajmowania powierzchni na reklamy, najem suszarni, wózkowni, dzierżawa gruntów pod działalność usługową).
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Uwzględniając treść art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem,
b) przychody z mienia Spółdzielni z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów nieobjętych spółdzielczymi prawami majątkowymi, najmu wolnych powierzchni w budynkach administracyjnych, udostępnieniu ścian budynków i ogrodzeń dla potrzeb reklam itp.,
c) pozostałe przychody z tytułu m.in. usług zarządzania na zlecenie obcych właścicieli budynków, sprzedaży usług remontowych, konserwacyjnych, sprzedaży materiałów, usług ksero, itp.
ROZDZIAŁ VII
Przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne
§ 15
Do przychodów i kosztów finansowych oraz przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się skutki
finansowe zdarzeń nie związanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością Spółdzielni w zakresie
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
1. Do przychodów finansowych zalicza się w szczególności:
a) odsetki od nieterminowo płaconych czynszów zapłacone przez dłużników,
b) oprocentowanie środków finansowych na rachunku bieżącym i rachunkach lokat terminowych,
c) wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
d) dyskonto od wykupu bonów skarbowych.
2. Do kosztów finansowych zalicza się m.in.:
a) odsetki i prowizje od kredytów obrotowych (nie związanych z inwestycjami),
b) odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę lokali użytkowych,
c) opłaty manipulacyjne związane z nabyciem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
3. Do przychodów operacyjnych zalicza się w szczególności:
a) sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów,
b) spłacone przez dłużników koszty postępowania sądowego i komorniczego,
c) otrzymane odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych,
d) wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu,
e) wpływy z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych,
f) wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od wykonawców robót i usług.
4. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się m.in.:
a) zapłacone przez Spółdzielnię koszty postępowania sądowego i komorniczego,
b) regresy firm ubezpieczeniowych,
c) likwidację środków trwałych w części nie umorzonej,
d) darowizny przekazywane przez Spółdzielnię,
e) należności przedawnione, umorzone i nieściągalne,
f) odpisy aktualizujące wartość należności.
5. Wynik finansowy (zysk lub stratę) z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
oraz przychodów i kosztów finansowych wykazuje się do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego na koncie "Wynik finansowy".
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ROZDZIAŁ VIII
Zyski i straty nadzwyczajne
§ 16
4. Zyski nadzwyczajne
Do zysków nadzwyczajnych zalicza się skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie i
nie kwalifikujące się do pozostałych przychodów operacyjnych. Do zysków nadzwyczajnych zalicza
się w szczególności:
a) otrzymanie odszkodowania za straty będące skutkiem zdarzeń losowych,
b) obniżenie zobowiązań Spółdzielni będące wynikiem postępowania układowego, ugodowego lub
naprawczego po uprawomocnieniu się jego postanowień,
c) przychody ze sprzedaży nadających się do dalszego wykorzystania rzeczowych składników majątkowych (lub ich część) objętych skutkami zdarzeń losowych.
Na koniec roku saldo zysków nadzwyczajnych jest przenoszone na wynik finansowy Spółdzielni.
5. Straty nadzwyczajne
Stratami nadzwyczajnymi są skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie i nie kwalifikujące się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Do strat nadzwyczajnych zalicza się w szczególności straty powstałe z tytułu:
a) równowartości netto majątku zniszczonego, a także koszty usuwania szkód losowych, w tym
także koszty zużytych w tym celu materiałów,
b) koszty postępowania układowego, ugodowego lub naprawczego w wyniku którego utracone
zostały w części lub całości należności Spółdzielni.
6. Na koniec roku saldo strat nadzwyczajnych jest przenoszone na wynik finansowy Spółdzielni.
7. Decyzje w sprawie bieżącego odpisywania skutków zdarzeń losowych w straty nadzwyczajne
podejmuje Zarząd Spółdzielni.
R O Z D Z I A Ł IX
Zatwierdzenie i podział wyniku finansowego
§ 17
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz dokonuje podziału wyniku finansowego.
2. Prawo do korzystania z pożytków z działalności gospodarczej Spółdzielni przysługuje wyłącznie członkom Spółdzielni, stosownie do zapisu art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
RO Z D Z I A Ł X
Postanowienia końcowe
§ 18
1. Regulamin niniejszy uchwalony został przez Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2013 r.
uchwałą nr 50/2013 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
2. Traci moc regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2005 z dnia 25.01.2005 r.
wraz z późniejszymi zmianami.
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