
UCHWAŁA Nr 1/2016

Właścici el i l oka li tworzących Wspól notę M i eszka n i ową,,NAD RASZYN KĄ"
przy ul. Godebskiego 1c w Raszynie

W sprawie prryjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2015, craz udziela absolutorium Zarządowi '

Zgodnie z art. 3o ust. 2 pkt. 2 i 3 IJstawy o włosności lokali z dnia 24 czerwca 1994
(tekst jednolity: Dz. IJ. z 2AAA r. Nr 80, poz. 903 ze zm-)

Właściciele lokali przyjmują sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za rok 2oL5, oraz udzielają

absolutorium czlonkom Zarządu: Łukaszowi Szelągowi, Maciejowi Wąsowskiemu, Marcinowi Waszakowi.
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Sprawozdanie Finansowe W.M. "Nad Raszynką" za rok 2015

 

A. Stan środków na koncie bankowym na koniec dnia 31 grudnia 2015r. 51 759,72 zł

B. Naliczenia naleŜnych od właścicieli zaliczek i wpłat w roku 2015

Fundusz Remontowy 19 328,24 zł (I)

Fundusz Gazowy (uwzględnione nadpłaty/niedopłaty z ostatniego rozliczenia) 38 244,27 zł (II)

Fundusz BieŜący 52 227,28 zł (III)

w tym odsetki od nieterminowych wpłat właścicieli 175,94 zł

Naliczenia za odbiór odpadów (w gminnym systemie) 6 817,00 zł (IV)

RAZEM: 116 616,79 zł (A)

C. Wpłaty właścicieli na pokrycie naliczeń

Nadpłata właścicieli na koniec roku 2014 3 651,93 zł (a.)

w tym łączne zaległości właścicieli na koniec 2014r. 2 537,64 zł

w tym łączne nadpłaty właścicieli na koniec 2014r. 6 189,57 zł

Wpłaty właścicieli w roku 2015 (w tym dla gminy za odbiór odpadów) 122 558,34 zł (B)

łączna nadpłata właścicieli w roku 2015 w stosunku naliczeń 5 941,55 zł (b.) = (B-A)

nadpłata właścicieli na koniec 2015r. 9 593,48 zł (c.) = (a+b)

w tym łączne zaległości właścicieli na koniec 2015r. 495,62 zł

w tym łączne nadpłaty właścicieli na koniec 2015r. 10 089,10 zł

D. Rozliczenie funduszy:

2. Stan Funduszu Remontowego na początek i na koniec roku 2015

początek 24 751,34 zł

przeksięgowanie dodatnego wyniku z f. bieŜącego za 2014r. 941,99 zł

naliczenia 19 328,24 zł (I)

wydatki w 2015r. 14 366,50 zł

koniec = początek + naliczenia - wydatki 30 655,07 zł

3. ** Fundusz Gazowy rozliczany na koniec sezonu grzewczego (wiosna 2016) (II)

4. Stan Funduszu BieŜącego na początek i na koniec roku 2015

początek 0,00 zł

naliczenia 52 227,28 zł (III)

359,18 zł

wydatki w 2015r. 50 797,33 zł

koniec = początek + naliczenia + przychody - wydatki 1 789,13 zł

5. Rozliczenia z gminą za odbiór odpadów na koniec 2015r.

naliczenia właścicieli zgodnie z deklaracjami o ilości osób zam. w 2015r. 6 817,00 zł (IV)

zaległe tj. nie zapłacone gminie opłaty za rok 2014 23,60 zł

zapłacono gminie w roku 2015 6 768,60 zł

korekta roku 2014 zaliczona w księgach w rok 2015 72,00 zł

stan rozliczeń na koniec roku 2015 0,00 zł

przychód z oproc. środków na kontach bank. netto + inne poŜytki netto


