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ZAŁĄCZNIK NR 30

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawart ych przez jednostk ę umów nie uwzgl ędnionych
w bilansie w zakresie niezb ędnym do oceny ich wpływu na sytuacj ę majątkow ą, finansow ą i wynik finansowy 
spółdzielni.

Jednostka nie zawierała umów o w/w charakterze.

ZAŁĄCZNIK NR 31

Informacje o transakcjach ( wraz z ich kwotami ) za wartych przez jednostk ę na innych warunkach 
niż rynkowe ze stronami powi ązanymi, przez które rozumie si ę podmioty powi ązane zdefiniowane
w międzynarodowych standardach rachunkowo ści przyj ętych zgodnie z rozporz ądzeniem ( WE )
 Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dni a 19.07.2002 r. w sprawie stosowania mi ędzynarodowych
standardów rachunkowo ści, wraz z informacjami okre ślającymi charakter w zwi ązku ze stronami powi ązanymi
oraz innymi informacjami dotycz ącymi transakcji niezb ędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuacj ę 
majątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki. Informacje dotycz ące poszczególnych transakcji mog ą być
zgrupowane wg ich rodzaju, z wyj ątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczegól nych transakcji
są niezbędna dla oceny ich wpływa na sytuacj ę majątkow ą, finansow ą i wynik finansowy spółdzielni.

Spółdzielnia nie prowadzi transakcji ze stronami powiązanymi

ZAŁĄCZNIK NR 32

Informacje o przeci ętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na g rupy zawodowe.

Wyszczególnienie
Liczba osób na dzie ń

01.01.2017 BO 31.12.2017 BZ
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni
Pracownicy pośrednio produkcyjni
Pozostali
Stanowiska nie robotnicze 13 12
Ogółem 13 12

ZAŁĄCZNIK NR 33

Informacja o wynagrodzeniach ł ącznie z wynagrodzeniem z zysków wypłaconych lub nal eżnych 
osobom wchodz ącym w skład organów zarz ądzających, nadzoruj ących albo administruj ących
spółek handlowych ( dla ka żdej grupy osobno ) za rok obrotowy oraz wszelkich z obowi ązaniach
wynikaj ących z emerytur i świadcze ń o podobnym charakterze dla byłych członków tych or ganów 
zobowi ązaniach zaci ągniętych w zwi ązku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem
dla ka żdej kategorii organu.

Członkowie organów
Stan na koniec roku

wynagrodzenie obciążające 
koszty zysk

Zarząd
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej

ZAŁĄCZNIK NR 34

Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, po życzek i świadcze ń o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodz ącym w skład organów zarz ądzających, nadzoruj ących i administruj ących spółdzielni, 
ze wskazaniem ich głównych warunków, wysoko ści oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a tak że zobowi ązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji
i por ęczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla  każdego z tych organów.

Zjawisko takie nie występuje w spółdzielni.

ZAŁĄCZNIK NR 35

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub p odmiotu uprawnionego do badania sprawozda ń 
finansowych, wypłaconym lub nale żnym za rok obrotowy odr ębnie za :
 - obowi ązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
 - inne usługi po świadczaj ące 
 - usługi doradztwa podatkowego
 - pozostałe usługi

Spółdzielnia nie poniosła kosztów na w/w usługi.
 - obowi ązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
 - inne usługi po świadczaj ące 
 - usługi doradztwa podatkowego
 - pozostałe usługi

Spółdzielnia nie poniosła kosztów na w/w usługi.

201 456,00
4 400,00

29 100,00


