
UCHWAŁA NR   3/16 

 

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 09.06.2016 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i podziału nadwyżki bilansowej 

                 Lokatorsko  –   Własnościowej   Spółdzielni   Mieszkaniowej     „Wrzeszcz” 

                 w  Gdańsku   za   2015 rok   zapadła  w  drodze  głosowania  na   Walnym 

                 Zgromadzeniu odbywającym się w częściach 

 

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 i 4 ustawy – Prawo 

spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. ( j.t. – Dz.U z 2003 r. Nr 188 poz. 1848                                   

z późniejszymi zmianami ) oraz § 93 ust 1 pkt 2 Statutu LWSM „Wrzeszcz”                                        

w Gdańsku uchwala, co następuje:  

§ 1 

 

Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni  za 2015 

r., w skład którego wchodzą: 

 wprowadzenie do sprawozdanie finansowego 

  bilans  sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów                i 

pasywów zamyka się  sumą 40.988.659,47 zł 

 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

wykazujący zysk netto w wysokości 1.926.232,63 zł 

 zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za rok obrotowy od  

01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 

kwotę 1.422.577,81 zł 



 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 

31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych  o kwotę 

243.353,19 zł 

 dodatkowe informacje i objaśnienia 

§ 2 

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nadwyżkę bilansową netto za 2015 r.                       

w wysokości 1.926.232,63 zł na następujące cele: 

 kwotę 1.731.687,26 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pokrycie naliczonych kosztów 

ogólnych 

 kwotę 94.545,37 zł na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako pożytki z nieruchomości 

 kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie funduszu remontowego 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu udział brało 96 członków Spółdzielni  
 
Za Uchwałą głosowało 91członków Spółdzielni  
 
Przeciw Uchwale głosował 0 członek Spółdzielni  
 
 
 


