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Sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Nauczycieli
w Warszawie przy ul.Korzona 115
za rok 2020 .

Tematyka sprawozdania:
1. zagadnienia formalno-prawne i finansowe działalności Spółdzielni

2. sprawy członkowskie
3. gospodarka zasobami Spółdzielni
Ad. pkt.1.

ZągLadnieniaformalno-Dra±me

1. Na wniosek SBMN o zapłatę z tytułu nieuregulowanych opłat za lokal
toczyły się 3 sprawy (przeciwko K 115 dwie i D48 jedna)

2. W roku 2020 nie odbyło się Walne Zgromadzenie członków
Spółdzielni. Powodem niezwołania było wprowadzenie stanu epidemii
i przepisów dotyczących zgromadzeń . Walne Zgromadzenie zostanie
zwołane do 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia .

QLospodarkafinansowasDółdzi±ni
a. oDłatv za lokale

W roku 2020 Zarząd nie wprowadzał zmian w wysokości opłat za lok9Ie.
Zarząd nie występował również do RN SBMN z propozycjami takich zmian..
Wyjątek stanowi regulacja w zakresie płacy minimalnej ( ochrona i
sprzątanie ).

L_konta nieruchomości w roku 202Q
1. Korzona 115:

-wydatki : 720 966,90 zł
-wpływy należne : 602 093,30 zł ( naliczone )
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-wpływy rzeczywiste : 750 783,18 zł ( naliczone i spłaty zadłużenia )
1. Dalanowska 48

- wydatki : 587 459066 zł
-wpływy należne : 576 512,72 zł ( naliczone )
-wpływy rzeczywiste : 581 255,78 zł ( naliczone minus zadłużenia )
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdej nieruchomości

prowadzono odrębną księgowość.

Wynik finansowy Spółdzielni za rok 2020 : -7 324,65 zł, co daje kwotę
610,39 zł miesięcznie dla obu budynków i garażu podziemnego tj. 4,04 zł na
mieszkanie.

Dla Korzona 115 : + 2 839,29 zł
Dla Dalanowskiej 48 : -10163,94 zł

c. analiza kosztów i przvchodów SBMN w roku 2020 stanowi załącznik _±Q
sprawozdania finansowec]o.
Ad.pkt.2 .

SDrawv członkowskie.
W roku sprawozdawczym na skutek zmiany prawa wszyscy właściciele
lokali zostali członkami Spółdzielni. Nikt nie zrezygnował z członkostwa.

W

sprawie

interwencji

mieszkańców

Zarząd

podejmował

stosowne

działania, o ile oczywiście były możliwe.
Ad. pkt. 3.

GosDodarka zasobami SDółdzielni.
W roku 2019 wykonywano z środków Funduszy Remontowych, w tym:
FR Korzona 115:

-wymiana tablic domofonowych po 15 latach eksploatacji,
-wymiana pompy w węźle cieplnym,.
-wymiana wodomierzy po 5 latach eksploatacji,
-odnowienie placu zabaw ( koszt wspólny ) .
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I przełożenie odspojonej glazury ,
-wymiana wodomierzy po 5 latach eksploatacji ,
I wymjana ciepłomierzy po 5 latach eksploatacji ,
-dwa usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej ,
- naprawa zjazdu do garażu na poziom -1 ( koszt wspólny ),
-naprawa tablicy domofonowej IV klatka .

Nłp 525ml -ł 1 ó4

Łącznie z obu funduszy wydano: 96 775,07 zł (K115 -42152,40 zł / D48 54 622,67 zł.)
Zarządzając Funduszami Remontowymi przestrzegano zasady zachowania
rezerwy na ewentualne koszty awarii.
Podsumowanie:

Ogólnie należy stwierdzić, iż w roku 2020 Spółdzielnia miała stabilną
sytuację finansową, wszystkie należności były płacone w terminie i uniknięto
zagrożenia niewypłacalności w przypadkach nieprzewidzianych( awarie etc. )

Marek
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ogóyski -Prezes Zarządu SBMN

Warszawa 30.06. 2020 r.
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