
Uchwała nr X/19 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 
 
 
 

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 
sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r. 
 
 

1. Na podstawie art. 46§1 ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 21) oraz  §110 pkt.1 ust.1 
lit.a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie 
postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania 
sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w 
Iławie za rok 2018 według treści stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
Sekretarz        Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej       Rady Nadzorczej  
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załącznik nr 1 do uchwały nr X/19 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie 

z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok 
 
Zgodnie z treścią art. 46§1 ust. 2a ustawy prawo spółdzielcze Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” dokonała badania i oceny sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2018. 
1. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 
obrotowy 2018 zawierające: 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i 
pasywów zamyka się sumą 25.416.964,34 zł; 
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 
grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 79.317,64 zł; 
- informację dodatkową. 
2. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym na posiedzeniu w dniu 
23 kwietnia 2019r., które przedstawił Wiceprezes Zarządu Pan Mirosław Dzikowski. 
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we 
wszystkich istotnych aspektach, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do 
formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozdziałem 7 ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. Nr 152 z 2009 roku, poz. 
1223 wraz z późniejszymi zmianami). 
4. Rada Nadzorcza dostrzega pozytywne zmiany w sytuacji finansowej Spółdzielni, 
jednakże zwraca uwagę na konieczność podejmowania dalszych działań zmierzających 
do skutecznego ściągania należności czynszowych. 
5. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji 
wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i 
kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Zarząd 
Spółdzielni. 
6. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego 
przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji w kwocie 
81.267,42zł oraz nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 535,62 zł, tj. 
przeniesienia tych kwot do rozliczenia w latach następnych, po uwzględnieniu 
nadwyżek lub niedoborów z lat ubiegłych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała 
pozytywnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto w 
wysokości 79.317,61zł na Fundusz Zasobowy. 
7. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

Sekretarz        Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej       Rady Nadzorczej  
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