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Spółdzielni Budow[ano Mieszkaniowej  Nauczycieli
w Warszawie pizy ul.Korzona 115

za rok 2021 .

Tematyka sprawozdania:
1.  zagadnienia fomalno-prawne i finansowe działalności Spółdzielni
2.  sprawy członkowskie
3.  gospodarka zasobami Spółdzielni

Ad.  pkt.1.

Zzaqadnieniafor'malnoprawne

1.  Z  tytułu  nieuregulowanych  opłat  za  lokal  Spółdzielnia  w  roku  2021
prowadziła postępowanie windykacyjne wobec 15 osób.

2.  W    roku    2021    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 .

GosDodarka finansowa SDółdzielni
za lokale

W  roku  2021  Zarząd  nie  wprowadzał  zmian  w wysokości  opłat za  lokale.
Zarząd nie występował również do RN SBMN z propozycjami takich zmian.
Na zmiany stawek urzędowych Zarząd Spółdzielni nie ma wpływu.

b. konta nieruchomości w roku 2021

1.  Korzona  115:

-wydatki : 849.536,83 zł
-wpływy należne : 627.553,71   zł ( naliczone )
-wpływy rzeczywiste : 867.294,11,. zł ( naliczone i spłaty zadłużenia )
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1.  Dalanowska 48

-wydatki : 602.200,82,-zł
-wpływy należne : 621.707,08 zł ( naliczone )
-wpływy rzeczywiste : 667.429,19,-zł ( naliczone minus  zadłużenia )

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdej nieruchomości
prowadzono odrębną księgowość.

Wynik finansowy Spółdzielni za rok 2021  : -22.924,22 zl (strata)

Dla Korzona 115 : -43.085,32,-zł
Dla Dalanowskiej 48 :+ 20.161,901  zł

c.  analiza  kosztów i  przychodów SBMN w roku  2020 stanowi załaczn.il( do
sDrawozdania  finansoweao.

Ad.pkt.2  .

SDrawv człon kowskie.

W    sprawie    interwenęji    mieszkańców    Zarząd    podejmował    stosowne
działania, o ik3 oczywiście były możliwe.

Ad.  pkt.  3.
GosDodarka zasobami SDółdzielni.

W roku 2021 wykonywano z  środków Funduszy Remontowych, w tym:
Fundusz  Remontowy  Korzona  115:  naprawa  elewaęji  50.000,00;  wymiana
podzielników,  21.312,88,-,  wymiana  zestawu  pompowego  instalatii  CW  -
6.804,00;   wymiana   snownika-   4.860,00,-wymiana   regulatora   pogody   -
7.884,00,-

Fundusz Remontowy Dalanowska 48: sprawdzenie i udrożnienie wywiewek
na dachu-4.104.00,-; wymiana istalacji elektrycznęj -14.305,30;
modernizacja monitoringu

Łącznie z obu funduszy wydano:  125.705,86 zł (K115 -104.774,94 zł / D48
-20.926,92 zł.)

Zarządzając Funduszami  Remontowymi przestrzegano zasady zachowania
rezen^ry na ewentualne koszty awarii.
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Podsumowanie:

Ogólnie   na[eży   stwjerdzić,   iż  w   roku   2021   Spółdzielnia   miała   stabilną
sytuację finansową, wszystkie należności byw płacone w terminie i uniknięto
zagrożenia niewypłacalności w przypadkach nieprzewidzianych( awarie etc.)
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Marek Rogóyski - P

Warszawa 20 kwietnia 2022 r.


