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ZAŁĄCZNIK NR 45

Nazwę  adres siedziby zarz ądu lub siedziby statutowej jednostki oraz form ę prawna ka żdej z jednostek, 
w której dana jednostka jest wspólnikiem ponosz ącym nieograniczon ą odpowiedzialno ść finansow ą.

Nie dotyczy Spółdzielni.

ZAŁĄCZNIK NR 46

W przypadku sprawozdania finansowego sporz ądzonego za okres, w ci ągu którego nast ąpiło poł ączenie 
rozliczone metod ą nabycia:
- firm ę i opis przedmiotu działalno ści spółki przej ętej 
- liczb ę, warto ść nominaln ą i rodzaj udziałów ( akcji ) wyemitowanych w celu p ołączenia
- cenę przej ęcia, warto ść aktywów netto wg warto ści godziwej spółki przej ętej na dzie ń poł ączenia,
warto ść firmy lub ujemn ą warto ść firmy i opis zasad jej amortyzacji.

Nie dotyczy Spółdzielni.

ZAŁĄCZNIK NR 47

W przypadku sprawozdania finansowego sporz ądzonego za okres, w ci ągu którego nast ąpiło poł ączenie 
rozliczone metod ą łączenia udziałów:

- liczb ę, warto ść nominaln ą i rodzaj udziałów ( akcji ) wyemitowanych w celu p ołączenia
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych poł ączonych spółek za okres
od pocz ątku roku obrotowego, w ci ągu którego nast ąpiło poł ączenie, do dnia poł ączenia

Nie dotyczy Spółdzielni.

ZAŁĄCZNIK NR 48

W przypadku wyst ępowania niepewno ści co do mo żliwo ści kontynuowania działalno ści, opis tych 
niepewno ści oraz stwierdzenie, że taka niepewno ść wyst ępuje oraz wskazanie czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym zwi ązane; informacja powinna zawiera ć równie ż opis podejmowanych
bądź planowanych przez spółdzielni ę działań mających na celu eliminacje niepewno ści.

W Spółdzielni nie występuje zagrożenie kontynuowania swojej działalności .
Nie ma nierozliczonych nakładów na środki trwałe, ujemny wynik na GZM na niektórych nieruchomościach
został uwzględniony w planie gospodarczym na następny rok ( zmiana opłaty czynszowej ), natomiast ujemny 
wynik na funduszu remontowym wynika z planowanych robót oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni o możliwości przekroczenia kosztów na funduszu remontowym względem dokonywanego odpisu
i spłaty tego zadłużenia w dłuższym okresie.

ZAŁĄCZNIK NR 49

Inne informacje ni ż wymienione powy żej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłyn ąć na ocen ę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie posiada informacji, które mogłyby wpłynąć na zmianę wyniku finansowego
Spółdzielni. Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

- firmy i opis przedmiotu działalno ści spółek, które w wyniku poł ączenia zostały wykre ślone z rejestru


