
      
UCHWAŁA 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nr 40/2019 

 
 z dnia 24 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za 2018 rok 

 
 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz  
§ 29 ust. 1 pkt 16 i § 44 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w związku  
z art. 227 ust. 3 i art. 230 ust.7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, po przeanalizowaniu sprawozdania 
finansowego za rok 2018, zawierającego: 

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 173 650 041,17 zł, 

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk 
netto w wysokości 2 240 010,47 zł, 

3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o kwotę 1 432 298,66 zł, 

4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący dodatnie przepływy pieniężne netto 
od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w kwocie 14 958 126,63 zł, 

5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia, 

a także po zapoznaniu się z opinią biegłych rewidentów, którzy badali to sprawozdanie 
finansowe, zatwierdza sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 
rok obrotowy 2018. 

 
§ 2 

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego 
rewidenta, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

Wykazany w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w §1, zysk netto w kwocie 
2 240 010,47 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  

              Przewodniczący Senatu 
      Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

              REKTOR 
 

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 


