
 

                                                                                                    Kraków, dnia  29.04.2016 r.   

S.M. „Budynki Rozproszone”  

ul. M. Dzielskiego 2  

31-465 Kraków  

 

 

Dotyczy:   ZATWIERDZENIA  ANALIZY EKONOMICZNEJ za 2015 r.  

 

 

Uprzejmie informujemy, że analiza ekonomiczna za 2015 r. została przyjęta n/wym. 

uchwałami:  

 

 

UCHWAŁA NR 2/2 ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI z dnia 12.04.2016 r. prot. nr 15/2016  

Zarząd przyjął analizę ekonomiczną za  2015 r. i kieruje ją na Radę Nadzorczą celem 

zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. 

 

 

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 13/2016 z dnia 18.04.2016 r. (prot. nr 34/04/16)  
Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących 

się”) zatwierdziła analizę ekonomiczną za 2015 r.  

 

 

Analiza ekonomiczna za 2015 r.  
 

I.     Część opisowa. 

II.   Część tabelaryczna – wg załączników, tj: 

 

1.      Analiza kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych. 

1a.   Analiza działalności eksploatacji podstawowej – lokale mieszkalne. 

2.     Analiza kosztów lokali użytkowych. 

3.     Analiza kosztów eksploatacji dźwigów wg metrażu. 

  3a.   Analiza kosztów eksploatacji dźwigów wg ilości osób. 

4.     Analiza kosztów Zarządu. 

5a.   Analiza zatrudnienia  i funduszu  płac. 

6.     Analiza wyników działalności Spółdzielni. 

7.    Analiza  funduszy remontowych. 

8.    Analiza zaległości czynszowych. 

 

Analizę ekonomiczną opracowano na podstawie danych księgowych wg stanu na dzień  

31.12.2015 r.  

 

Omówienie   poszczególnych   załączników 

 

 

Załącznik Nr 1 -  Analiza   kosztów  eksploatacji   lokali  mieszkalnych   

                          i   użytkowych 

 



Załącznik zawiera stawki eksploatacji dla lokali mieszkalnych i użytkowych, wg 

poniesionych kosztów za 2015 rok. 

-  Stawka  dla lokali mieszkalnych wyniosła  4,835 zł/m2. 

-  Stawka  dla lokali użytkowych  wyniosła  10,190 zł/m2. 

Łączna stawka eksploatacyjna dla wszystkich lokali  wyniosła  5,108 zł/m2. 

Wskaźniki procentowe poszczególnych kosztów utrzymały się w normie  w stosunku do 

planu rocznego za wyjątkiem poz. 2 – „Śmieci-lokale użytkowe”. 

Wyjaśnienie do tej pozycji zawiera załącznik nr 2 – Analiza kosztów lokali użytkowych”. 

W porównaniu do poprzedniego roku stawki eksploatacyjne wzrosły. 

Stawki w  2014 roku wynosiły: 

łączna stawka  4,854  zł/m2 dla wszystkich zasobów, w tym: 

-  dla lokali mieszkalnych    -   4,617  zł/m2 

-  dla lokali użytkowych      -   9,264  zł/m2 

 

 

Załącznik  Nr 1a –  Analiza   kosztów  eksploatacji   podstawowej  –  lokale  

                             mieszkalne 

 

Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych w stosunku do planu rocznego wykonano w 96,62 %. 

 

Wskaźniki procentowe poniesionych kosztów utrzymały się w normie  w stosunku do planu 

rocznego z wyjątkiem pozycji: 

1 -  Płace i narzuty nierobotnicy 

8 -  Koszty konserwacji 

9 -  Odpisy na fundusze  

ad.1/ Przekroczenia kosztów w tej pozycji  wystąpiły na początku roku  obrachunkowego 

ponieważ do planu tej pozycji nie ujęto wynagrodzeń z tytułu bezosobowego funduszu płac – 

17.000 zł. 

ad.2/ Koszty przekroczono w stosunku do planu  w związku ze zwiększonym zakresem prac 

konserwacyjnych (prace wod-kan. murarskie, ślusarskie, elektryczne). 

ad.3/ Przekroczenie kosztów tej pozycji dotyczy grupy gospodarzy domów.   W trakcie roku 

zatrudniono na etat gospodarza domu. Po przeliczeniu etatów, na koniec roku 

obrachunkowego  wystąpiła korekta naliczeń na fundusz socjalny. 

Po przeliczeniu, zwiększyły sie odpisy na fundusz socjalny w porównaniu  do planowanych. 

 

Załącznik  Nr 2 –  Analiza  kosztów  lokali  użytkowych 

 

Koszty lokali użytkowych w porównaniu do planu rocznego wykonano  w  96,64 %. 

Przekroczenia kosztów w stosunku do planu rocznego wystąpiły w pozycji 13 – Wywóz 

śmieci. 

Na skutek interwencji Straży Porządkowej Firmy wywozowej MPO zwiększono ilość 

pojemników na śmieci oraz ilość wywozów w ciągu tygodnia nieczystości z terenu Pawilonu 

przy ul. 29 Listopada w IV kwartale bieżącego roku. 

Na skutek dodatkowych czynności związanych z wywozem śmieci w IV kwartale wzrosły ich 

koszty w porównaniu do planowanych wartości. 

 

 

Załącznik Nr 3 – Analiza kosztów eksploatacji dźwigów wg metrażu. 

 

Koszty eksploatacji dźwigów wykonano w 97,61 %.  



Stawka na dźwigi w przeliczeniu do metrów wyniosła 0,381 zł/m2. 

 

 

Załącznik Nr 3a – Analiza kosztów eksploatacji dźwigów wg ilości osób. 

 

Koszty eksploatacji dźwigów w przeliczeniu na osoby wykonano w 97,61 %  w stosunku do 

planu rocznego. 

Stawka  średnioroczna  za rok 2015 w przeliczeniu na osoby  wyniosła  7,73 zł. 

W porównaniu do ubiegłego roku stawka znacznie zmalała. Przyczyną był wzrost ilości  osób 

korzystających  z dźwigów -  2073 osoby. 

W 2014 roku z dźwigów korzystał 1660 osób i  stawka  w  przeliczeniu na osoby wyniosła   

9,19 zł. 

 

Załącznik Nr 4  -   Analiza   kosztów  Zarządu. 

 

Koszty Zarządu wykonano w 92,93 %  w stosunku do planu rocznego.  

Wskaźniki procentowe utrzymały się w normie w stosunku do planu rocznego. 

Załącznik zawiera także podział kosztów Zarządu ustalony do przychodów strukturą do 

działalności opodatkowanej i zwolnionej. 

 

 

Załącznik Nr 5 -  Analiza zatrudnienia  i funduszu  płac. 

 

Osobowy fundusz płac wykonano w 95,92 % w stosunku do planu rocznego przy wykonaniu 

zatrudnienia 97,20 %. 

Bezosobowy fundusz płac wykonano w  92,04 % w stosunku do planu rocznego.  

Załącznik nr 5 oraz załącznik nr 5a były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną                           

i przedłożone do zatwierdzenia na Plenum Rady Nadzorczej. 

W dniu 15.02.2016 r. Plenum Rady Nadzorczej uchwałą nr 3/2016 zatwierdziło wykonanie 

osobowego i bezosobowego funduszu płac za 2015 rok oraz wydzielony z grupy robotniczej 

fundusz mistrzowski za 2015 rok. 

 

 

Załącznik Nr 5a -  Fundusz mistrzowski – interwencyjny. 

Wydzielony fundusz mistrzowski z grupy robotniczej wykonano w 91,12 %  w stosunku do 

planu rocznego. 

 

 

Załącznik Nr 6  -  Analiza wyników  działalności  Spółdzielni 

 

Załącznik  składa się z dwóch części: 

Pierwsza  część zawiera działalność GZM (poz. 1-3), obejmuje planowane koszty                    

i przychody. 

Ujemny wynik na GZM za 2014 rok oraz jego pokrycie  z osiągniętego wyniku na pozostałej 

działalności ujęto do planowanych kosztów jak i planowanych przychodów (zgodnie z art. 6  

§ 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Pozycje od 4 do 10 przedstawiają pozostałą działalność, której dochód jest opodatkowany 

podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

 

Działalność GZM  zawiera  następujące wyniki : 



1/  lokale mieszkalne             -  346.288  zł              

2/ dźwigi                                  -  48.900  zł                                     

3/ centralne ogrzewanie                  0,00  zł                     

                 Wynik na GZM -  395.187,97 zł 

 

Pozycja 1 – Lokale mieszkalne 

Stawka wg poniesionych kosztów na lokalach mieszkalnych wyniosła  

2,51 zł/ m2 , natomiast stawka eksploatacyjna wynosi 2,17 zł/m2. 

Naliczenia wg stawki  2,17 zł/m2 nie pokryły poniesionych kosztów; różnica wynosi 

239.199,00 zł. 

W ciągu roku obrachunkowego Gmina Kraków podwyższyła opłaty za wieczyste 

użytkowanie terenu.  

Z tego tytułu wystąpił ujemny wynik – 65.541,00 zł. 

Wzrosły koszty konserwacji  w stosunku do naliczeń  wg stawki 0,55 zł/m2. Przekroczenie 

kosztów w stosunku do naliczeń wyniosło – 78.048,00 zł. 

Na wodzie wystąpił nieznaczny wynik dodatni w przeliczeniu na osobę 12,97 zł rocznie 

(dotyczy osób nie posiadających liczników wody). 

 

Pozycja 2 – Dźwigi 

Ujemny wynik na dźwigach założono do planu rocznego. Należałoby rozważyć                      

zmianę stawki za korzystanie  z dźwigów, gdyż od lat stawka jest na tym samym poziomie, 

natomiast koszty tej pozycji rosną z roku na rok. 

 

Pozycja 3 – Sprzedaż i  koszty c.o. i c.w. lokale mieszkalne 

Wartość dodatniego wyniku za c.o. i cw wyniosła  241.884,75 zł. 

Osiągnięty wynik dodatni będzie rozliczony z Członkami Spółdzielni do 31.04.2016 r. 

 

Na pozostałej działalności osiągnięto dodatni wynik w kwocie 1.061.387,01 zł, od tej kwoty 

naliczono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie  285.401,00 zł. 

Uwzględniając naliczony podatek dochodowy od osób prawnych  wynik Spółdzielni wyniósł  

1017.870,00 zł. 

Wskaźniki procentowe poniesionych kosztów utrzymały się w normie w stosunku do planu 

rocznego.  

Przekroczenia  kosztów w poz. 6 i 9  załącznika nie miały wpływu na osiągnięty  wynik na tej 

działalności. 

 

Załącznik Nr 7  -  Analiza funduszy   Spółdzielni. 

 

Fundusz remontowy  Spółdzielni składa się z : 

I   –   Funduszu Mienia   Spółdzielni 

II  –   Funduszu na  nieruchomościach. 

 

I.  Stan   funduszu Mienia  Spółdzielni 

    na początku 2015 roku  wynosi                                     2.854.987,22 zł 

    Wpływy wykazują zasilenie z podziału 

     zysku Spółdzielni za 2014 r. w kwocie                           867.304,35 zł 

     Wydatki dotyczą zasilenia funduszu 

      na nieruchomościach w kwocie                                    1.117.142,00 zł  

     Stan funduszu mienia Spółdzielni na  

     31.12.2015 rok          wynosi                                        2.605.149,57 zł.  



 

II.  Fundusz na nieruchomościach  i lokalach użytkowych : 

Saldo z  B O  - 752.971,00  

Naliczenia na fundusz  

- na remonty 1.686.120,00 

- na termomodernizację 964.523,00 

- na wymianę dźwigów 214.273,00 

- odpłatność za domofony, automat do bramy i inne  37.671,00 

- zasilenie funduszu środkami finansowymi z mienia 

Spółdzielni 

 1.117.142,00 

                                                RAZEM   4.019.729,00 

 

Wydatki poniesione w ramach funduszu: 

 

-  z tytułu remontów 1.253.697,00 

-  z tytułu termomodernizacji 1.810.722,00 

-  z tytułu wymiany dźwigów 275.714,00 

- montaż domofonów, wymiana podzielników, inne 

remonty 

11.235,00 

                                                RAZEM 3.351.368,00 

 

Stan funduszy na nieruchomościach po uwzględnieniu bilansu otwarcia na 31.12.2015 r. 

wynosi    -  84.610,00 zł. 

 

Załącznik Nr  8 -  Zaległości czynszowe. 

 

Zaległości czynszowe  na 31.12.2015 r.  wyniosły – 581.958  zł. 

w tym: 

 na lokalach  mieszkalnych      554.117 zł, 

 na lokalach użytkowych            27.841 zł. 

W porównaniu do stanu na 30.09.2015 r. zaległości zmalały z 3,57 % na  2,99 %, w tym na 

lokalach mieszkalnych z 3,84 % na 3,29 %, na lokalach użytkowych   z  1,91 %  na  1,03 %. 

Porównując zadłużenia za 2015 rok z zadłużeniami w 2014 roku  nastąpił  nieznaczny wzrost 

z 2,79 % na 2,99 %, w tym na lokalach mieszkalnych z 3,03 % na 3,29 %, natomiast na 

lokalach użytkowych zadłużenia zmalały z  1,34 % na  1,03 %. 

Liczba  osób zadłużonych zmalała w porównaniu do roku ubiegłego z 1172  do 1089. 

Wartość zadłużeń bieżących i zasądzonych w porównaniu do roku ubiegłego zmalała                   

z  1.124.064 zł  do  1.069.360 zł. 

Wskaźnik procentowy zadłużeń bieżących i zasądzonych w porównaniu do roku ubiegłego 

zmalał z 5,59 % do 5,49 %, w tym na lokalach użytkowych z 2,36 % do 2,07 %,   na lokalach 

mieszkalnych  z  6,09 %  do  6,04 %. 

 

Zarząd Spółdzielni rozłożył na raty zaległe opłaty czynszowe 4 lokatorom, których zaległości 

wyniosły   11.216,89 zł. 

Zawarto ugody z 20 lokatorami na spłatę należności czynszowych wynoszących 131.189,38  

zł,  z tego:   

 17 jest w trakcie spłaty,  

   3 ugody na kwotę 7.315,18 zł zostały spłacone w całości. 

 



W 2015 roku wysłano pisma do 19 dłużników (posiadających zaległości na łączną kwotę 

126.261,03 zł) z propozycją  spotkania z Głównym Księgowym Spółdzielni celem 

rozwiązania sprawy ich zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni. 

W wyniku  przeprowadzonych rozmów: 

 9 dłużników podpisało ugody na spłatę zadłużeń, 

 2 sprawy rozwiązane:  zaległości całkowicie spłacone, 

 8 dłużników mimo deklaracji o wpłacie należności nie wywiązało się ze złożonego  

zobowiązania.  

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa  w roku obrachunkowym wyniosło  145.774,34 zł. 

Z dodatków mieszkaniowych  korzystały 53 osoby. 

Podpisano z Gminą 19 ugod dotyczących wypłaty odszkodowania za niedostarczone lokale 

socjalne  7 lokatorom  na kwotę  43.846,13 zł. 

 

Windykacja  czynszów  w  2015 roku 

 

Dział Czynszów wysłał: 

 297 upomnień - ponagleń w związku z zaległościami  w wysokości  

nie przekraczającej 3 miesięcznego naliczenia czynszu. 

Kwota  należności wyniosła   321.829,45 zł. 

 290 upomnień przedsądowych z zaległościami przekraczającymi 

3 miesięczne naliczenie czynszu. 

Kwota  należności  wyniosła  612.265,12 zł, 

 25 upomnień przedkomorniczych, których kwoty zasądzonych należności  wynosiły  

126.261,03 zł, 

 34 sprawy skierowano do Komornika, których kwoty należności głównych  wyniosły  

94.098,61 zł. 

 43 sprawy oddano do Radcy Prawnego celem skierowania do Sądu, których  należności 

główne wyniosły 134.107,19 zł, 

 

Utworzono odpisy aktualizujące należności za lokale mieszkalne  na kwotę 51.956,90 zł. 

 

Rozwiązano odpis aktualizujący  należności na skutek  spłaty zadłużeń : 

-  42.312,33 zł    z   tyt. lokali mieszkalnych , 

-    1.049,72 zł    z   tyt. lokali użytkowych.   

 

Wpłacono z tytułu zasądzonych wcześniej należności czynszowych : 

- za lokale mieszkalne   200.465,17 zł, 

- za lokale użytkowe          1.555,17 zł. 

 

Wszyscy lokatorzy otrzymali w miesiącu styczniu 2016 roku rozrachunki czynszowe, tj. 

wykaz naliczeń czynszowych i wpłat według stanu na  31.12.2015 r.  

 

        Przedkładając niniejszą analizę Zarząd S.M. „Budynki Rozproszone” wnioskuje o jej 

przyjęcie i zatwierdzenie. 

 

 

Kraków, dnia  25.03.2016 r.   

 

 



Z pełną treścią analizy ekonomicznej za 2015 r.  można zapoznać sie w biurze Spółdzielni,            

pok. 228.  

 

 

Za zgodność z oryginałem Danuta Pawłowska 

 

 

 


