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SPRAWOZDANIE
KOMISJI  REWIZYJNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ W SZAMOTUŁACH

sporządzone wg wskazań statutowych na Walne Zgromadzenie

Komisja  Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w ramach
Rady   Nadzorczej   Spółdzielni,   w   oparciu   o   właściwe   postanowienia
statutu.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej  był następujący:

-Elżbieta Tecław          -przewodnicząca
-Stanisława proch        -członek
-Lech Dudek                  -członek.

Komisj.a   w   okresie   sprawozdawczym   odbyła   sześć   posiedzeń,
których przedmiotem było:
-analiza wyników finansowych za 2020r.,
-sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na Walne Zgromadzenie,
- badanie sprawozdania finansowego za rok 2020,
-analiza wyników finansowych za 1 kwartał 2021 r.,
-analiza planu kosztów zasobami Spółdzielni na 2022r.,
- analiza  realjzacj.i  uchwał podjętych  przez Walne Zgromadzenie   i  Radę

Nadzorczą w 2021  roku.

W   wyniku   przeprowadzonych      kontroli   Komisj.a   nie   stwierdziła
uchybień    w    badanych    sprawach    i    potwierdziła    ich    prawidłowość
z  obowiązującym  statutem  i  regu[aminami  Spółdzjelni,  obowiązującymi
ustawami i uchwałami.

W  2021   roku  Spółdzielnia    poddana  została  kontroli  zewnętrznej.
przeprowadzonej przez:

1)Powszechną    Kasę    Oszczędności        Bank    Państwo\/\ry    S.A.
Oddział  5    w    Poznaniu  w  dniu  10.11.2021r,  w  zakresie  prowadzenia
ewidencji analitycznej. zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.

2)Związek   Rewizyjny   Spółdzielni   Mieszkaniowych   w  Warszawie
rozpoczął od  06.12.2021 r.  lustracje dotyczącą działalności  inwestycyjnej
za    okres   od   O1.01.2020r.    do   31.12.2021r.,    która   trwać   będzie   do
28.02.2022r.

W  2022r.  nie  przeprowadzono  badania  sprawozdania  finansowego
za  2021r.  w  związku  z  tym  Komisja  Rewizyjna  przeprowadziła  badanie
bilansu metodą skróconą.

W wyniku badania stwierdzono co następuje:



W 2021 r. zmalało zadłużenie Spółdzielni wobec Banku PKO BP S.A.
z  kwoty  1.094.814,54  zł  do  kwoty  150.641,79  zł  z  tytułu  zaciągniętych
kredytów tzw.  "starego porifela" na inwestycje w latach poprzednich oraz
naliczonych  odsetek,  a także wobec Banku Gospodarstwa  Krajowego z
kwoty  275.940,64  zł do  kwoty  255.624,30  zł wraz  z  odsetkami  z tytułu
zaciągniętego   kredytu   z   Krajowego   Funduszu    Mieszkaniowego   na
budowę       spółdzielczych       mieszkań        lokatorskich.       W       okresie
sprawozdawczym Spółdzielnia dokonywała spłat kredytów w wymaganej
przepisami wysokości.

Obniżyła        się        wartość        środków       trwałych        o        kwotę
10.559.721,34    zł,    w    związku    z    przeniesieniem    praw    do    lokali
mieszkalnych   i użytkowych   (garaży)   w   odrębną  własność.   Natomiast
zwiększyła  się  o kwotę  10.540.789,54 zł w związku  z  przyjęciem trzech
budynków  mieszkalnych  z  nowych  inwestycji  zrealizowanych  w  2021r.
oraz z zakupem samojezdnej kosiarki.

Fundusz na remonty i konserwację  w roku 2021  uległ zwiększeniu
o        kwotę        447.538,51        zł        i        na        koniec        roku        wynosi
873.746,02 zł.

Koszty eksploatacyjne   gospodarki zasobami   Spółdzielni wyniosły
w   2021r.   8.141.893,44   zł.   Zostały   pokryte      przychodami      z   tytułu
naliczonych   opłat      od   mieszkańców     w  wysokości   8.184.273,53   zł,
przychodami    finansowymi    z    tytułu    użytkowania        lokali    w    kwocie
69.816,25 zł.

Koszty centralnego  ogrzewania   i  ciepłej wody   wyniosły w 2021r.
3.714.461,71  zł i  zostały pokryte  przychodami  z tytułu  naliczonych  opłat
w kwocie 3.714.595,61zł.

Działalność  gospodarcza   zasobami   mieszkaniowymi     za   2021r.
zamknęła    się    nadwyżką    przychodów    nad    kosztami    w   wysokości
532.130,24      zł.      Ponieważ      zgodnie      z      systemem      finansowym
w spółdzielczości mieszkaniowej nie wykazuje się  zysków i strat ,  kwota
ta będzie podlegała  rozliczeniu w roku następnym.

Natomiast koszty z innej działalności   gospodarczej niż gospodarka
zasobami  mieszkaniowymi  wyniosły  kwotę  419.374,03  zł  a  przychody
449.053,62  zł.  Z  tej  działalności     Spółdzielnia  uzyskała    wynik  (netto)
dodatni    20.605,69  zł.   Dlatego  też  zgodnie  z  §  30  statutu  Spółdzielni
Walne Zgromadzenie   podejmie uchwałę,  w sprawie   podziału  nadwyżki
bilansowej.

Ogólny   dochód   Spółdzielni   za   2021r.      zamknął   się   wynikiem
dodatnim  552.735,93 zł.

Średnioroczne    zatrudnienie    w    Spółdzielni    w    roku    minionym
wyniosło 27 etatów. Fundusz płac został wykonany w 90%.



Sytuacja     finansowa     Spółdzielni     uległaby     poprawie,      gdyby
w   dalszym    ciągu    nie   występowały   zaległości       z   tytułu    rozliczeń
z mieszkańcami     i   użytkownikami   lokali.   Zaległości  te  na   koniec  roku
2021  wyniosły 347.418,72 zł.

Nadal  należy zwracać uwagę na windykację opłat oraz kierowanie
spraw  do   sądu   i   komornika.   Być  może  w  przypadku   spółdzielczych
lokatorskich     praw     do     lokalów     mieszkalnych     niezbędne     będzie
występowanie Spółdzielni  na drogę postępowania sądowego z pozwem
o   wygaśnięcie   spółdzielczego    lokatorskiego    prawa   do    lokalu    oraz
zpozwem   o   opuszczenie,   opróżnienie   i   wydanie   lokalu.   Natomiast
w przypadku     spółdzielczych    własnościowych     praw    oraz    odrębnej
własności    z    wystąpieniem    do    komornika    sądowego    zwnioskiem
o sprzedaż prawa do lokalu.

Spółdzjelnja za 2021  rok uzyskała wynjki finansowe gwarantujące
kontynuację działalności. Wskaźniki  płynności finansowej wskazujące na
dobrą sytuacje finansową.

W  wyniku   przeprowadzenia   badania  bilansu   Komisja   Rewizyjna
ustaliła, że:

1.  Sprawozdanie    finansowe    za    rok    2021    sporządzone    zostało
zgodnie    z        ustawą       z    dnia    29.09.1994r.    o    rachunkowości
(Dz.U.  2018 poz.  395 z późn. zm.).

2.  Sprawozdanie     finansowe     jest     prawidłowe     pod     względem
formalnym  i  rachunkowym  i  jest  zgodne  z  danymi  zestawieniami
obrotów i sald.

3.  Podstawą     otwarcia     ksiąg     rachunkowych     za     2021r.     było
sprawozdanie    finansowe  za  rok  ubiegły  zatwierdzone  uchwałą
Walnego Zgromadzenia  z dnia 7 września 2021 r.

4.  Komisja  Rewizyjna  stwierdza,  że sprawozdanie finansowe   za  rok
2021   odzwierciedla      prawidłowo   i   rzetelnie     wyniki   działalności
gospodarczej   oraz sytuację majątkową i finansową Spółdzielni  na
31.12.2021 r.

Komisj.a    Rewizyjna    opierając    się    na    własnych    stwierdzeniach
wnioskuje    o  zatwierdzenie    sprawozdania  finansowego  za  2021r.,
zamykającego     się     po     stronie     aktywów     i     pasywów     kwotą
16.553.949,74 zł.



Komisja  Rewizyjna  wnioskuj.e  o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi
Spółdzielni.

KOMISJA REWIZYJNA
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