
U C H W A Ł A Nr 2/2020 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie 

z dnia 21-22 września 2020 roku. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej 

Rudzie za 2019 rok. 

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 12/2018 w dniach 8-9 czerwca 2018 roku, Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie postanawia co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie 

za 2019 rok, które składa się z: 

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 

• bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 rok zamykającego się po stronie 

aktywów i pasywów sumą bilansową: 19.550.738,90 zł; 

• rachunku zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 1 stycznia 2019 

roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę bilansową na działalności 

związanej z gospodarką mieszkaniową w wysokości 512.608,88 zł oraz zysk z 

pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie 

w wysokości 261.464,63 zł; 

• informacji dodatkowej zawierającej informacje i objaśnienia do sprawozdania 

finansowego za 2019 rok. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Dane liczbowe wynikające z zatwierdzonego bilansu stanowią podstawę wprowadzenia ich 

do ksiąg finansowych jako bilans otwarcia na rok 2020. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       
 
 

Ilość głosów za podjęciem uchwały:  ........... 

Ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: ........... 

Ilość głosów wstrzymujących się:  ........... 

 

            Sekretarz Prezydium 
          Walnego Zgromadzenia                           

        Przewodniczący Prezydium 
           Walnego Zgromadzenia                                                          

………………………………………… 
                    

………………………………………… 

               (czytelny podpis)                 (czytelny podpis) 
 

 












































