
 
Uchwała nr 3/2022 

Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” 

odbytego w dniu 09 maja 2022 roku. 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni  
                Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” sporządzonego na dzień  
                31.12.2019 r. 

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 

2000 r. (T. jedn.: Dz. U. 2013 poz. 1222) oraz art. 38. § 1. pkt.  2.  

ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (T. jedn.: Dz. U. z 2013 

poz.1443) i §52 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym 

sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 roku, bilansem, 

rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (Uchwała nr 16  

z 27.04.2020 r.) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-

Lotnisko w Warszawie głosując na piśmie zgodnie z zapisami art. 36 § 9 – 13 Prawa 

Spółdzielczego, ……. głosami „za”, przy …….. głosach „Przeciw”, uchwala co 

następuje: 

§1. 

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z : 

1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę                         421.292.611,30 zł. 

2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
zamykającego się: 
• wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi który został 

rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 póz. 1222),w tym: 
a) nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie     4.263.097,61 zł. 

wykazana w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
b) nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie    964.732,79 zł. 

wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
• wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto           4.317.294,60  zł. 

3. Zestawienia zmian w kapitałach własnych wykazującego  zmniejszenie o kwotę 
16.095.637,31  zł. 

4. Rachunku przepływów pieniężnych wykazujący  zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę  1.753.396,18 zł. 

5. Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        KOMISJA SKRUTACYJNA 
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