SPRAWOZDANIE
z działalności SM „Jaroty” za 2014 rok
Informacje ogólne
W roku 2014 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie: dr Roman Przedwojski - prezes Zarządu, inż. Piotr Wałecki wiceprezes Zarządu ds. technicznych, mgr Jolanta Piechocka - wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych. Funkcje kontrolne w Spółdzielni sprawuje
12-osobowa Rada Nadzorcza.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 50 protokołowanych posiedzeń. Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady
Nadzorczej i jej komisji oraz w kilkudziesięciu zebraniach Rad Osiedlowych i Walnym Zgromadzeniu.
W sprawach o podstawowym znaczeniu dla bieżącej działalności Spółdzielni Zarząd działał kolegialnie podejmując ważniejsze postanowienia w
drodze uchwał, decyzji lub zarządzeń. W pozostałych sprawach zadania i funkcje Zarządu realizowane były przez poszczególnych jego członków w ramach
podziału pracy, ustalonego w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
Kierując działalnością Spółdzielni Zarząd podejmował decyzje wynikające z bieżących potrzeb lub zgłaszanych przez poszczególnych członków
Spółdzielni. Działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym dotyczyła głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania uchwał Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych w rocznym planie gospodarczo-finansowym.
W swojej bieżącej pracy Zarząd koncentrował się na najważniejszych zadaniach organizacyjno-gospodarczych, a zwłaszcza na:
- prawidłowej eksploatacji, remontach i konserwacji zasobów mieszkaniowych,
- rozpatrywaniu spraw członkowsko-mieszkaniowych,
- gospodarce lokalami handlowo-usługowymi,
- załatwianiu skarg i wniosków członków Spółdzielni,
- działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców,
- kontroli jakości i cen usług wykonywanych przez firmy specjalistyczne,
- wyegzekwowaniu jak największych sum zaległych opłat za używanie lokali,
- działalności inwestycyjnej.
I.

II.

Stan organizacyjny Spółdzielni
Liczba lokali
w zasobach
Spółdzielni

L.p.

Rodzaj lokalu

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
III
1.
2.

MIESZKANIA
Odrębna własność
Własnościowe
Lokatorskie
Najem
Bez tytułu prawnego
GARAŻE
Odrębna własność
Własnościowe
LOKALE UŻYTKOWE
Odrębna własność
Własnościowe

W tym należących do:
nieczłonków
12.258
5.800
6.004
344
47
63
205
114
91
115
47
68

członków
3.461
1.071
2.285
1
42
62
31
16
15
34
8
26

8.797
4.729
3.719
343
5
1
174
98
76
81
39
42

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 9.052 lokale należą do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2014 r. Spółdzielnia liczyła 9.338 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający więcej niż jedno
mieszkanie (537), współmałżonkowie będący członkami (404) oraz 47 osób posiadających lokale we wspólnotach mieszkaniowych, które nie zrezygnowały
z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2014 r. było 217 i były to głównie osoby, które utraciły prawo do
lokalu z różnych przyczyn i nie wypowiedziały członkostwa, członkowie przyjęci w związku z budową oraz oczekujący i założyciele.
III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.258 mieszkań o pow. użytkowej 666.274,69 m2,
- 352 lokale użytkowe o pow. 39.540,46 m2,
- 205 garaży o pow. użytkowej 3.271,49 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m 2. Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na
koniec 2014 r. wynosiła 713.789,64 m2.
Na dzień 31.12.2014 r. w mieszkaniach zameldowane były 26.593 osoby. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 497
osób.
Według stanu na dzień 31.12 2014 r. Spółdzielnia posiadała 86,33 ha gruntów, z czego:
- 34,74 ha stanowią grunty własne,
- 51,59 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 29,69 ha
gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.
2.
Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2014 r.
(bilans sporządzony na 31.12.2014 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaj działalności Spółdzielni za rok 2014 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Eksploatacja lokali mieszkalnych

Przychody
33.866.236

Koszty
33.179.333

Wynik
+686.903

- osiedle Nagórki

10.546.022

10.364.534

+181.488

- osiedle Jaroty

16.060.088

15.743.433

+316.655

7.260.126

7.071.366

+188.760

477.927

458.251

+19.676

53.723

43.437

+10.286

373.252

371.578

+1.674

50.952

43.236

+7.716

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

34.344.163

33.637.584

+706.579

Energia cieplna – lokale mieszkalne

19.871.934

18.765.009

+1.106.925

- osiedle Pieczewo
Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące odrębną własność
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
I
II

III Działalność kulturalno-oświatowa

756.665

839.034

- 82.369

Eksploatacja lokali użytkowych w najmie

4.691.532

3.379.807

+1.311.725

- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo

2.698.141
1.448.460
544.931

1.645.380
1.284.587
449.840

+1.052.761
+ 163.873
+95.091

Dzierżawa terenów

459.872

173.885

+285.987

Sprzedaż usług wykonawstwa własnego

38.160

39.557

-1.397

Sprzedaż pozostałych usług

10.518

4.068

+6.450

Przychody z zarządu nieruch. wspóln.

18.358

5.123

+13.235

Pozostałe przychody i pożytki

205

-

+205

Przychody i koszty finansowe

1.907.273

70

+1.907.203

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

1.426.323

530.029

+896.294

-

886.435

- 886.435

46.020
795.637

686.261

+46.020
+109.376

9.393.898

5.705.235

+ 3.688.663

39.089

37.115

+1.974

Podatek dochodowy
Pożytki z nieruchomości wspólnych
Energia cieplna- lokale użytkowe
IV Razem działalność gospodarcza
V

Straty i zyski nadzwyczajne

W tabeli wykazany jest odrębnie wynik na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem lub z odrębną
własnością oraz na lokalach użytkowych wynajmowanych, które stanowią własność SM „Jaroty”.
Z postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. wynika konieczność ustalenia wyników odrębnie z
następujących tytułów:
- eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
wyniósł ogółem (+) 706.579 zł i dotyczy wyniku na lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem i z
odrębną własnością.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za 2014 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2015
i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały od 1.07.2015 r.;
- działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2014 r. w wysokości 82.369 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej
działalności z roku poprzedniego oraz systematycznego zmniejszania się powierzchni lokali należącej do członków (w 2014 r. o 13.671,47 m2 w
porównaniu do stanu na 31.12.2013 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec
2014 r. wystąpił niedobór w wysokości 82.369 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2014 r.
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych. Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu
energii cieplnej wyniosła (+) 1.106.925 zł. Dodatnie saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania dla poszczególnych nieruchomości i środki te podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali;
- pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowania lokali użytkowych, dzierżawy terenów, z zarządzania
obcymi zasobami, sprzedaży pozostałych usług i energii cieplnej dla lokali użytkowych) oraz na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych
Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni, po skorygowaniu o należny podatek dochodowy oraz saldo
strat i zysków nadzwyczajnych, wyniosła 3.690.637 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.
IV.
Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2014 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2014 r. prezentuje tabela na 5 stronie.

Wyszczególnienie

I. Środki funduszu remont. z r. ubiegł.

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Razem Sp-nia

-

-

-

8.508.866,28

5.001.598,43

4.194.471,54

1.911.191,12

11.107.261,09

2.669.470,33

3.825.736,46

1.801.589,22

8.296.796,01

2.433.739,16

3.437.187,04

1.623.020,07

7.493.946,27

235.731,17
348.357,73
1.983.770,37

388.549,42
368.735,08
-

178.569,15
109.601,90
-

802.849,74
826.694,71
1.983.770,37

III. Koszty ogółem

2.840.975,30

3.379.933,13

1.637.665,39

7.858.573,82

z tego:
1) remonty dachów
2) docieplenie budynków mieszkalnych
3) remont klatek schodowych
4) wymiana drzwi wejściow. do budynku
5) remont tarasów i balkonów
6) remont armatury steruj. węzłów komp.
7) wymiana stolarki okiennej
8) remont wiatrołapów
9) remont ulic
10) wymiana układów pomiarowych
11) remont kanaliz. sanitar. i wodociągo.
12) izolacj. ścian piwn. z drenaż. opaskow.
13) wykonanie zatok postojowych
14) roboty elektryczne
15) zagospodarowani terenów zielonych
16) remont dźwigów
17) uzupełnienie urządzeń na placów zabaw
18) remont osłon śmietnikowych
19) montaż liczników ciepła
20) wykonanie nowych chodników
21) przełożenie istniejących chodników
22) modernizacja zasilania bud. w ciepło
23) wykonanie schodów
24) pozostałe remonty

108.490,00
231.958,57
1.339.997,21
30.930,51
6.000,00
10.295,28
7.305,73
915,13
30.656,27
3.048,00
13.456,80
360,00
162.388,00
175.302,68
20.599,90
77.438,46
32.018,68
3.051,91
586.762,17

22.167,50
15.450,00
1.941.199,13
9.730,51
157.967,46
100.411,77
30.778,48
45.680,05
12.500,00
124.061,50
1.291,50
71.158,07
193.067,78
17.400,00
12.568,50
62.085,89
64.791,12
286.294,09
1.818,50
209.511,28

6.829,27
1.022.204,00
22.000,00
1.953,41
1.664,83
3.326,67
12.515,95
69.099,60
255.414,33
20.333,40
17.900,95
4.116,25
8.480,29
120.033,24
71.793,20

130.657,50
254.237,84
4.303.400,34
40.661,02
185.967,46
112.660,46
39.749,04
915,13
33.982,94
3.048,00
71.652,80
81.959,60
541.863,83
196.927,58
109.658,92
77.438,46
229.202,71
20.451,91
21.048,79
62.085,89
184.824,36
286.294,09
1.818,50
868.066,65

x

x

x

11.757.553,55

II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
w tym:
- na pokrycie kosztów remontu nieruchomości
- na pokrycie kosztów remontów mienia Sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
3. Dotacje ze środków EFRR

Saldo środków funduszu remontowego na 31.12.2014 r.

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na 2014 r. kontynuowana była zasada zrównoważenia wpływów i
wydatków z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w I kwartale 2015 r. W związku z powyższym saldo środków funduszu
remontowego na koniec każdego roku będzie zawsze dodatnie i będzie przede wszystkim sumą środków zgromadzonych na poszczególnych
nieruchomościach na wykonanie planowanych w następnych okresach robót remontowych.
Na realizację robót remontowych w 2014 r. wydatkowano łącznie 7.858.573,82 zł, z czego 5.397.829,33 zł na remonty według
planu w nieruchomościach budynkowych oraz 531.382,05 zł na remonty pozostałe nie ujęte w planie.
W nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni wykonano remonty na łączną kwotę 1.929.362,44 zł. Z robót ujętych w
planie remontów na 2014 r. przesunięto na 2015 r. termin realizacji niżej wymienionych robót:
Osiedle Nagórki - ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych Orłowicza 3,9.
Osiedle Jaroty - ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych warz z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych Boenigka 24A; usunięcie
starych krzewów, wykonanie trawników, mocowanie skarpy Boenigka 13-15-17; wymiana podłoża trawnika przed budynkami Boenigka
16-18; wykonanie nasadzeń roślinnych Hanowskiego 12-14; Herdera 2.
Osiedle Pieczewo - malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej Gębika 9, Turkowskiego 7; ułożenie terakoty na
schodach i podestach klatek schodowych Jeziołowicza 18, Gębika 16,20, Wachowskiego 8,10; ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych
wraz z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych Jeziołowicza 3, 6, 8,17, Sobocińskiego 1. Po wykonaniu opinii technicznej odstąpiono od
wykonania izolacji ścian piwnic Jeziołowicza 6 ze względu na duży zakres robót i wysokie koszty.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2014 r. zostaną wykorzystane na wymienione prace remontowe przesunięte na
2015 r. oraz szeroki zakres robót zatwierdzony już przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2015 r.
V.
Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2014 r. wynosiło 5.261.051 zł i było o 472.177 zł niższe niż na początku roku. Na ogólną liczbę
12.258 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 852 osoby i było to o 69 osób mniej niż w roku poprzednim. Wskaźnik
zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 8,64 % (na koniec 2013 r.
wynosił 9,29 %). Jest to najniższy wskaźnik w okresie prezentowanym poniżej.

.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2011-2014
Wyszczególnienie
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
2. Liczba dłużników na 31 XII
w tym zalegających za ponad 1 m-c
3. % zadłużonych mieszkań ogółem
w tym zalegających za ponad 1 m-c
4. Naliczone opłaty czynszowe za rok
5. Kwota zaległości czynszowych
na 31 XII
6. % zaległości czynszowych
na 31 XII
7. Wzrost zaległości czynszowych
w ciągu roku
8. % wzrostu zaległości czynszowych
9. Liczba dłużników zalegających za
ponad 12 miesięcy

2011

2012

2013

2014

12.079
6.283
880
52,02%
7,3%
63.409.3˛12

12.157
6.362
1.026
52,3%
8,4%
61.060.396

12.258
5.398
921
44,04%
7,51%
61.721.382

12.258
5.919
852
48,28%
6,95%
60.920.316

6.224.543

6.318.385

5.733.228

5.261.051

9,7%

10,35%

9,29%

8,64%

+ 27.374
+ 0,44%

+ 93.842
+ 0,15%

x
x

x
x

178

214

220

203

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2014 rok i są to zadłużenia mieszkańców liczone
narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2014 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
- zadłużenie od 1 do 3 m-cy miało 5.440 rodzin na sumę
1.319.971 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miało 189 rodzin na sumę
423.074 zł
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 87 rodzin na sumę
361.474 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miały 203 rodziny na sumę
3.156.532 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, 60 % ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 203 dłużników zalegających z zapłatą opłat za
użytkowanie lokalu od ponad roku. Zintensyfikowane działania windykacyjne prowadzą do stopniowego obniżania kwot zaległości tej grupy użytkowników
lokali (w roku 2012 była to kwota 3.608.878 zł, a na koniec 2013 r. - 3.519.543 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2014 wysłano do dłużników 565 wezwań do zapłaty, skierowano 244 pozwy do sądu i uzyskano 193
prawomocne nakazy zapłaty. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 147 nakazów zapłaty. W 2014 r. Spółdzielnia skierowała również do
komorników 33 wnioski o egzekucję zadłużenia z prawa do lokalu. Uzyskano 3 wyroki eksmisyjne. W 2014 r. przeprowadzono 1 eksmisję do lokalu
socjalnego.
Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników posiadających zadłużenie
nie przekraczające wymiaru 3-miesięcznych opłat.
Część dłużników posiada wyroki eksmisyjne wydane w latach poprzednich. Po uzyskaniu od Gminy mieszkań socjalnych, osoby te zostaną
wyeksmitowane z zasobów Spółdzielni, a ich zadłużenie pokryte środkami uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach lokali dotychczas przez nich
zajmowanych. Na koniec 2014 r. Spółdzielnia posiadała 38 niezrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych, z czego w stosunku do 34 orzeczono prawo
do lokalu socjalnego.
W roku 2014 od dłużników wyegzekwowano 599.212,95 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i
garaży.
VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2015 r.
W 2014 r. Spółdzielnia kontynuowała budowę trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Flisa, w których będzie znajdowało się 120 lokali
mieszkalnych i 36 garaży. Inwestycja w całości jest finansowana ze środków własnych przyszłych użytkowników lokali. Planowany termin zakończenia
robót i przekazania budynków do eksploatacji – wrzesień 2015 r., natomiast zasiedlanie budynków będzie prowadzone w miesiącach październik – listopad
2015 r.
W ramach działalności remontowej finansowanej środkami funduszu remontowego opracowywany jest obecnie przez administracje osiedlowe
program mający na celu poprawę wizerunku osiedli.
Zarząd SM „Jaroty”

