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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/01/2019 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Młoda Rodzina” 

z 10 stycznia 2019 r. 

 

 

Polityka rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej „Młoda Rodzina” 
 

 

Zasady polityki rachunkowości składają się przede wszystkim z: 

1. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

2. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku. 

3. Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółdzielni, w tym: 

a. Zakładowego Planu Kont, 

b. Wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na elektronicznych 

nośnikach danych. 

4. Systemu ochrony dokumentów, danych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów.  

 

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 

1.1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: 

Księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone są w siedzibie profesjonalnej firmy, 

z którym to podmiotem Spółdzielnia ma podpisaną umowę na prowadzenie 

ksiąg rachunkowych. 

1.2. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych: 

1.2.1. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od 

dnia 01 stycznia, a kończący się dnia 31 grudnia danego roku. 

1.2.2. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy tj. na 

dzień 31 grudnia każdego roku. 

1.2.3. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze, którymi są 

kolejne miesiące kalendarzowe. 

1.3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych: 
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1.3.1. Księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone są przy użyciu komputera z 

wykorzystaniem programów informatycznych wspomagających ich 

prowadzenie. 

1.3.2. Program komputerowy stosowany do prowadzenia ksiąg Spółdzielni 

zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi 

rachunkowe w jedną całość, którą stanowi księga główna i księgi 

pomocnicze. 

1.3.3. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące 

zasady: 

 zasadę podwójnego zapisu, 

 systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na 

kontach księgi głównej, 

 zapewnienia chronologicznego ujęcia zdarzeń gospodarczych, ich 

kolejne numeracje, ciągłość liczenia sum zapisów, 

 jednoznacznego powiazania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi 

dowodami księgowymi. 

1.3.4. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe na elektronicznych nośnikach 

danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w 

dokumentacji systemu używanego przez podmiot, o którym mowa w 

p. 1.1 powyżej. 

1.3.5. Księgi rachunkowe Spółdzielni obejmują: 

 dziennik, 

 konta księgi głównej (dla kont syntetycznych) służące do 

chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i 

operacji gospodarczych, 

 konta ksiąg pomocniczych (dla kont analitycznych) służące 

uszczegółowieniu zapisów kont księgi głównej. 

1.3.6. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla: 

 środków trwałych (ŚT), 

 wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) 

 umorzenia środków trwałych 

 umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 

 rachunków bankowych 

 rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 



Strona 3 z 15 
 

 rozrachunków z podmiotami posiadającymi prawa do lokali i miejsc 

postojowych 

 rozrachunków publicznoprawnych 

 rozrachunków z pracownikami 

 pozostałych rozrachunków 

 kosztów rodzajowych i funkcjonalnych 

 rozliczeń międzyokresowych kosztów  

 przychodów 

 ewidencji stanu funduszu wkładów mieszkaniowych 

 ewidencji stanu funduszu wkładów budowlanych 

 ewidencji stanu funduszu wkładów zaliczkowych 

 ewidencji stanu funduszu udziałowego 

 ewidencji stanu funduszu zasobowego 

 ewidencji stanu funduszu remontowego 

 pozostałych składników aktywów i pasywów 

 ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT 

1.3.7. Urządzeniem ewidencyjnym środków trwałych i WNIP jest karta 

inwentarzowa środków trwałych z podziałem na grupy środków 

trwałych, która obejmuje następujące pozycje: 

 numer inwentarzowy odrębny dla każdego ŚT i WNIP 

 nazwę środka trwałego, WNIP 

 symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego, WNIP 

 wartość początkową ŚT, WNIP 

 zmiany wartości następujące w okresie użytkowania ŚT, WNIP 

 roczną stopę umorzenia, amortyzacji ŚT, WNIP 

 dotychczasowe umorzenie ŚT, WNIP 

 wartość netto ŚT, WNIP 

1.4. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych (w Spółdzielni 

stosuje się następujące metody przeprowadzania inwentaryzacji): 

1.4.1. Spis z natury: 

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu, 

zliczenia i zapisania ilości rzeczowych składników majątku oraz 
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ustalenia drogą oględzin ich stanu. Przedmiotem inwentaryzacji jest 

gotówka w kasie, środki trwałe w eksploatacji, dzierżawione; materiały i 

półfabrykaty oraz towary w magazynach, własne i będące własnością 

innych jednostek. 

1.4.2. Potwierdzenie sald: 

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od 

kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków, kredytów i 

rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W drodze 

potwierdzenia sald mogą być inwentaryzowane stany aktywów i 

pasywów takich jak aktywów finansowych na rachunkach bankowych, 

kredytów bankowych, salda należności, salda zobowiązań, salda 

udzielonych i otrzymanych pożyczek, powierzone innym jednostkom 

własne składniki majątku. Nie wymagają pisemnego potwierdzenia 

salda rozrachunki z osobami fizycznymi, rozrachunki objęte 

powództwem sądowym lub egzekucja, należności i zobowiązania 

wobec pracowników, rozrachunki publicznoprawne. 

1.4.3. Weryfikacja danych księgowych: 

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i 

realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów 

niepodlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się 

poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z właściwymi 

dokumentami i stanami faktycznymi istniejącymi na określony dzień. 

Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje się w spółdzielni grunty, inne 

nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, należności sporne i 

wątpliwe, rozliczenia międzyokresowe kosztów, fundusze własne 

podstawowe, rezerwy, zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych, 

rozrachunki publicznoprawne, zobowiązania wobec pracowników, 

fundusze specjalne, roszczenia z tytułu niedoborów i szkód, dane 

podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające z 

ewidencji na kontach pozabilansowych, inne składniki aktywów i 

pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z 

przyczyn uzasadnionych nie było możliwe. 

1.4.4. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych - ustala się z 

następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych: 

 co cztery lata w związku z tym, że składniki majątkowe znajdują 

się na terenie strzeżonym (w Spółdzielni większość budynków i 

budowli nie znajduje się na terenie strzeżonym, ale uznaje się, że 

tego typu ŚT nie mogą być przedmiotem kradzieży i traktuje się je 

tak samo jak strzeżone), 

 co rok - zapasy towarów i materiałów objętych ewidencją 

wartościową oraz pozostałe składniki aktywów i pasywów. 
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1.4.5. Ustala się następujące terminy inwentaryzacji: 

1.4.5.1. na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego 

inwentaryzuje się: 

 aktywa pieniężne, 

 kredyty bankowe, 

 papiery wartościowe, 

 zapasy produkcji w toku, materiały, towary, składniki 

aktywów i pasywów, których stan ustala się w drodze 

weryfikacji, 

1.4.5.2. w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego: 

 środki trwałe 

 środki trwałe w budowie 

 materiały i towary 

 salda należności 

 salda zobowiązań 

 salda udzielonych i otrzymanych pożyczek 

 powierzone innym jednostkom własne składniki majątku 

 aktywa objęte wyłącznie ewidencją ilościową 

 aktywa będące własnością innych jednostek 

1.4.6. Inwentaryzację przeprowadza się również w przypadkach: 

 zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, 

 na dzień, w którym wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny, 

w wyniku, których nastąpiło naruszenie stanu składników majątku. 

2. Obowiązujące w Spółdzielni metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady 

ustalania wyniku finansowego spółdzielni. 

Stosowane przez Spółdzielnię zasady rachunkowości w zakresie metod wyceny 

aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego dostosowane są do 

przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości i ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z późniejszymi 

zmianami oraz ustawy z dnia 16 września 1982 roku – prawo spółdzielcze. 

2.1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 

2.1.1. Środki trwałe kontrolowane przez spółdzielnię, o wartości początkowej 

0,00 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
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podatkowych do 10.000,00 zł, lub do 50.000 euro jako dolna kwota, od 

której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są 

do środków trwałych prowadzonych w ewidencji ilościowej, obciążają 

koszty Spółdzielni w momencie wydania do eksploatacji. 

2.1.2. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją środków 

trwałych (KŚT). 

2.1.3. Umorzenie i amortyzacja: 

2.1.3.1. Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej 

10.000,00 zł lub 50.000 euro określonej w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, 

umorzeniu począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania 

do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy 

odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w 

którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono 

ich niedobór. 

2.1.3.2. Odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych od ujawnionych 

środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją 

dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu 

wprowadzenia ich do ewidencji. 

2.1.3.3. Środki trwałe do 10.000,00 zł lub do 50.000 euro umarzane 

są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania. 

2.1.3.4. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, 

umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany w 

Spółdzielni na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, 

określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych 

środków trwałych. 

2.1.3.5. Plan amortyzacji zawiera m. in.: 

a) numer inwentarzowy odrębny dla każdego ŚT i WNIP 

b) nazwę środka trwałego, WNIP 

c) symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego, WNIP 

d) wartość początkową ŚT, WNIP 

e) roczną stopę umorzenia, amortyzacji ŚT, WNIP 

f) metodę amortyzacji, umorzenia ŚT,  WNIP 

g) datę przyjęcia do użytkowania ŚT, WNIP 

2.1.3.6. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych 

ustala się: 
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a) metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia 

wartości początkowej danego środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata 

jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w 

równych ratach, 

b) metodą degresywną w przypadku środków trwałych 

intensywnej eksploatacji, 

c) z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji, 

umorzenia w odniesieniu do środków trwałych używanych 

lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do 

ewidencji. 

2.1.3.7. W przypadku środków trwałych, na których wartość wpływ 

ma szybki postęp technologiczny lub ekonomiczny, stawki 

amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów 

określonych w przepisach podatkowych. 

2.1.3.8. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów 

używania i innych danych, jest przez Spółdzielnię okresowo 

weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki 

amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym. 

2.1.3.9. W razie zmiany techniki użytkowania, przeznaczenia do 

likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn 

powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności 

środka trwałego dokonuje się, w ciężar kosztów 

operacyjnych, odpowiednich, nieplanowanych odpisów 

amortyzacyjnych. 

2.1.3.10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych, jako dolna kwota, od której składniki majątku 

zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje 

się jednorazowo w koszty. 

2.1.3.11. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy 

uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji 

określonych w przepisach podatkowych. 

2.1.3.12. Nie podlegają amortyzacji środki trwałe zaliczane do 

spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. 

2.1.3.13. Dokonuje się amortyzacji lokali użytkowych. 

2.2. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 

lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) 
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pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty 

wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami 

określonymi w punkcie poprzedzającym. 

2.3. Wycena pozostałych aktywów i pasywów 

2.3.1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 

wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

2.3.2. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia: 

 według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne, umorzeniowe z tytułu utraty wartości,  

 według ceny rynkowej, 

 według inaczej określonej wartości godziwej.  

2.3.3. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje 

się i wycenia: 

 według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy 

amortyzacyjne, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 

 według ceny rynkowej, 

 według inaczej określonej wartości godziwej. 

2.3.4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

zasady ostrożności wyceny, czyli po uwzględnieniu odpisów 

aktualizujących ich wartość. 

2.3.5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się 

według wartości nominalnej. 

2.3.6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości 

nominalnej. 

2.3.7. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego. 

W przypadku niespełnienia przez spółdzielnię warunków określonych w 

art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości, czyli jeżeli roczne sprawozdanie 

spółdzielni nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia, spółdzielnia 

nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, o ile te aktywa i rezerwy nie są istotne dla prezentacji 

rzetelnego obrazu spółdzielni w sprawozdaniu finansowym. 

2.3.8. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów:  
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2.3.8.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień 

bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo i krótko 

terminowych), których realizacja następuje w okresach 

przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów 

zalicza się m.in.: 

a) pobrane wpłaty lub zarachowane należności od 

kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w 

następnym roku obrotowym, 

b) przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu 

uznania przez banki lub wierzycieli ugody (układu) o 

spłacie zobowiązań za zrealizowane, 

c) rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują 

nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi, dla każdej nieruchomości 

prowadzona jest analityka, 

d) otrzymane zaliczki na poczet wartości sprzedawanych 

przez spółdzielnię lokali. 

2.3.8.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów -- czynne rozliczenia 

międzyokresowe. 

W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń 

międzyokresowych są m.in.: 

a) nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi, dla każdej nieruchomości 

prowadzona jest analityka 

b) koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry 

c) koszty energii opłaconej z góry 

d) koszty ubezpieczeń majątkowych 

e) koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 

f) podatek od nieruchomości 

g) odpisy na ZFŚS 

h) naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek 

i) naliczone z góry inne koszty finansowe 

j) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

k) inne koszty dotyczące następnych okresów 

sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty, 

ubezpieczenia itp.) 
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2.3.8.3. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń 

międzyokresowych rozliczane są: 

a) proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach 

obrotowych, których dotyczą, 

b) jednorazowo w przypadku rozliczeń wyników gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi. 

2.3.9. Ewidencja dla celów ustalenia dochodu do opodatkowania. 

W celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych w zakładowym planie kont spółdzielni 

mieszkaniowej zostały wyróżnione konta analityczne i syntetyczne 

grupujące: 

2.3.9.1. Koszty 

a) koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 

b) koszty pozostałej działalności, koszty finansowe oraz 

pozostałe koszty operacyjne, koszty nie stanowiące 

kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o 

podatku dochodowym. 

2.3.9.2. Przychody 

a) przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 

b) przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne, 

przychody nie stanowiące przychodów lub zwolnione z 

opodatkowania. 

2.3.10. Ewidencja dla celów rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku 

VAT: 

 Naliczony podatek VAT winien być ewidencjonowany na odrębnym 

koncie.  

 Sprzedaż materiałów, usług, towarów lub innych składników 

majątkowych podlega księgowaniu w wartości netto na kontach 

przychodów ze sprzedaży, podatek należny winien być 

ewidencjonowany na odrębnym koncie. 

 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT prowadzone są na 

odrębnym koncie . Saldo tego konta winno wykazywać  na koniec 

każdego okresu wartość rozliczeń zgodna z deklaracją VAT. 

2.3.11. Wybór metody sporządzania rachunku zysków i strat: 

2.3.11.1. W Spółdzielni sporządza się rachunek zysków i strat w 

wariancie porównawczym. 

2.3.11.2. Wynik finansowy netto składa się z: 
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a) wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla każdej 

nieruchomości 

b) wyniku ze sprzedaży pozostałej działalności spółdzielni 

c) wyniku z działalności pozostałej operacyjnej 

d) wyniku z działalności operacji finansowych 

e) obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu 

podatku dochodowego od osób prawnych 

2.3.12. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i 

funkcjonalnym. 

Obowiązujący w Spółdzielni wzór rachunku zysków i strat 

przedstawiony jest w załączniku nr 1.1. 

2.3.13. Szczegółowość sprawozdania finansowego 

Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością 

większą niż wynika to z ustawy o rachunkowości (art. 50). 

Obowiązujący w Spółdzielni wzór bilansu przedstawiony jest w 

załączniku nr 1.2., wzór wprowadzenia do sprawozdania finansowego w 

załączniku nr 1.3., a wzór informacji dodatkowej w załączniku nr 1.4. 

2.3.14. Zasada istotności 

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, 

finansowej oraz wyniku finansowego Spółdzielni, jako kwoty istotne 

traktuje się kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni 

okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, 

które przekraczają 10% wyniku finansowego brutto w przypadku 

wielkości wynikowych zgodnie załącznikiem nr 1.5. 

3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych spółdzielni 

3.1. Zakładowy plan kont 

Zakładowy plan kont spółdzielni zawierający wykaz kont księgi głównej 

przedstawia się następująco: 

 

konto nazwa konta 

010 Środki trwałe 

020 Wartości niematerialne i prawne 

070 Umorzenie środków trwałych 

130 Rachunek bieżący 

133 Lokaty bankowe 

134 Kredyty bankowe 

149 Środki pieniężne w drodze 
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202 Rozrachunki z DOSTAWCAMI 

204 Rozrachunki z tytułu opłat czynszowych 

205 Rozrachunki - windykacja 

222 Rozrachunki budżetowe 

231 Rozrachunki z pracownikami - wynagrodzenia 

235 Pozostałe rozrachunki wewnętrzne 

241 Rozrachunki z członkami z tyt. wkładów 

244 Należności dochodzone na drodze sądowej 

261 Fundusz Płac 

411 Zużycie materiałów i energii 

421 Usługi obce 

431 Wynagrodzenia 

445 Składki ZUS 

446 Składki ZUS - emerytalne pracodawcy 

461 Pozostałe koszty 

469 Pozostałe koszty proste 

490 Rozliczenie kosztów 

500 Koszty GZM 

640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

647 Wynik GZM do rozliczenia roku następnym 

700 Przychody ze sprzedaży mediów 

701 Przychody z eksploatacji 

751 Koszty operacji finansowych 

752 Przychody operacji finansowych 

761 Pozostałe  koszty operacyjne (eksp.) 

762 Pozostałe przychody 

801 Fundusz udziałowy 

803 Fundusz zasobowy 

806 Fundusz wkładów budowlanych 

807 Fundusz wkładów - garaże 

808 Fundusz Remontowy -zmniejszenia remonty 

814 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 

860 Wynik finansowy z lat ubiegłych 

870 Obowiązkowe odpisy wyniku finansowego 

4. System ochrony danych spółdzielni 

4.1. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych 

Fizyczne zabezpieczenie zewnętrzne zapewnia ochronę przed dostępem osób 

nieupoważnionych do następujących elementów systemu rachunkowości i 

dokumentacji spółdzielni: 

a) sprzętu komputerowego wspomagającego księgowość 
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b) księgowego systemu informatycznego 

c) kopii zapasowych zapisów księgowych 

d) zasad rachunkowości 

e) ksiąg rachunkowych 

f) dowodów księgowych 

g) dokumentacji inwentaryzacyjnej 

h) sprawozdań finansowych 

4.1.1. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosowane są: 

 nośniki danych odporne na zagrożenia, 

 systematyczne tworzenie kopii zbiorów danych zapisanych na 

trwałych nośnikach informacji, 

 programy komputerowe i dane informatycznego systemu 

rachunkowości chronione są przed dostępem osób 

nieupoważnionych i zniszczeniem przez zastosowanie właściwych 

rozwiązań organizacyjnych (dostęp do pomieszczeń) jak i 

programowych (zabezpieczenia danych hasłami). 

4.1.2. Stosuje się zasadę, że kompletne księgi rachunkowe drukowane są na 

koniec roku obrotowego. Za równoznaczne z wydrukiem uznaje się 

przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik 

danych, zapewniający trwałość zapisu, przez czas nie krótszy niż 5 lat. 

4.2. Okresy przechowywania zbiorów 

4.2.1. Trwałe przechowywanie 

Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne 

sprawozdania finansowe oraz opinie i raporty audytora, o ile 

sprawozdanie spółdzielni podlega obowiązkowemu badaniu. 

4.2.2. Okresowe przechowywanie 

Okresowemu przechowywaniu podlegają: 

 karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez 

okres wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z 

przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych, nie krócej jednak 

niż 5 lat, 

 dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do 

dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, 

nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono 

składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną, 

 dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów, umów, roszczeń 

dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – 
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przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w 

którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie 

zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione 

 dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – 

przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności, 

 księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe 

dowody księgowe i dokumenty przez okres 5 lat. 

Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku 

obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą. 

4.2.3. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w 

dokumentacji użytkownika. 

4.2.4. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem 

udokumentowanego programu, do którego licencję posiada podmiot, 

któremu Spółdzielnia zleciła to prowadzenie. System rachunkowości 

informatycznej obejmuje następujące moduły: 

a) księgę główną 

b) rozrachunki 

c) środki pieniężne 

d) sprzedaż 

e) czynsze 

f) fundusze 

4.2.5. Dokumentacja użytkownika systemu jest zgodna z wymogami ustawy o 

rachunkowości i zawiera m.in.: 

a) wykaz programów 

b) procedury wraz z opisem algorytmów i parametrów 

c) opis programowych zasad ochrony danych, a w szczególności 

metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich 

przetwarzania. 

d) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 

komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, 

wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg 

rachunkowych i w procesie przetwarzania danych. 

4.2.6. Zakładowy plan kont (ZPK) 

W Spółdzielni stosuje się ZPK autorstwa firmy, która jest jednocześnie 

autorem udokumentowanego programu, do którego licencję posiada 





Wiersz Wyszczególnienie
za okres                             

01.01…..-.31.12…….

za okres                             

01.01…..-.31.12…….

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

 - od jednostek powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego: -  zł                                       -  zł                                       

a) z opłat -  zł                                       -  zł                                       

b) z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna) -  zł                                       -  zł                                       

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby -  zł                                       -  zł                                       

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów -  zł                                       -  zł                                       

B. Koszty działalności operacyjnej -  zł                                       -  zł                                       

I. Amortyzacja -  zł                                       -  zł                                       

II. Zużycie materiałów i energii -  zł                                       -  zł                                       

III. Usługi obce -  zł                                       -  zł                                       

IV. Podatki i opłaty, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

 - podatek akcyzowy -  zł                                       -  zł                                       

V. Wynagrodzenia -  zł                                       -  zł                                       

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

 - emerytalne -  zł                                       -  zł                                       

VII. Pozostałe koszty rodzajowe -  zł                                       -  zł                                       

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -  zł                                       -  zł                                       

IX. Razem koszty rodzajowe, z tego: -  zł                                       -  zł                                       

a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

b) z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B) -  zł                                       -  zł                                       

D. Pozostałe przychody operacyjne -  zł                                       -  zł                                       

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -  zł                                       -  zł                                       

II. Dotacje -  zł                                       -  zł                                       

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -  zł                                       -  zł                                       

III. Inne przychody operacyjne -  zł                                       -  zł                                       

a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

b) z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

E. Pozostałe koszty operacyjne -  zł                                       -  zł                                       

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -  zł                                       -  zł                                       

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -  zł                                       -  zł                                       

III. Inne koszty operacyjne -  zł                                       -  zł                                       

- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

- z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

F. Zysk (strata) z działalności operacji (C + D - E) -  zł                                       -  zł                                       

G. Przychody finansowe -  zł                                       -  zł                                       

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

a) od jednostek powiązanych, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

 - w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale -  zł                                       -  zł                                       

b) od jednostek pozostałych, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

- z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

 - w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale -  zł                                       -  zł                                       

II. Odsetki, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

a) od jednostek powiązanych, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

- z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

b) od jednostek pozostałych, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

- z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

 - od jednostek powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -  zł                                       -  zł                                       

V. Inne -  zł                                       -  zł                                       

H. Koszty finansowe -  zł                                       -  zł                                       

I. Odsetki, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

- z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

- z działalności własnej -  zł                                       -  zł                                       

 - dla jednostek powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

 - w jednostkach powianzch -  zł                                       -  zł                                       

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -  zł                                       -  zł                                       

IV. Inne -  zł                                       -  zł                                       

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) -  zł                                       -  zł                                       

J. Podatek dochodowy -  zł                                       -  zł                                       

K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a) -  zł                                       -  zł                                       

L. Nadwyżka kosztów netto z roku biezącego (+) (B.IX.a. - A.I.a.) -  zł                                       -  zł                                       

M. Zysk (strata) netto (I - J - K + L) -  zł                                       -  zł                                       
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31.12……….r 31.12……….r

A. Aktywa Trwałe -  zł                                      -  zł                                      

I. Wartości niematerialne i prawne -  zł                                      -  zł                                      

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych -  zł                                       -  zł                                       

2. Wartosć firmy -  zł                                       -  zł                                       

3. Inne wartości niematerialne i prawne -  zł                                       -  zł                                       

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -  zł                                       -  zł                                       

II. Rzeczowe aktywa trwałe -  zł                                      -  zł                                      

1. Srodki trwałe -  zł                                       -  zł                                       

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) -  zł                                       -  zł                                       

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -  zł                                       -  zł                                       

c) urządzenia techniczne i maszyny -  zł                                       -  zł                                       

d) środki transportu -  zł                                       -  zł                                       

e) inne środki trwałe -  zł                                       -  zł                                       

2. Środki trwałe w budowie -  zł                                       -  zł                                       

3. Zaliczki na srodki trwałe w budowie -  zł                                       -  zł                                       

III. Należności długoterminowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Od jednostek powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

2.
Od pozostałych jednostek, w których jednośtka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-  zł                                       -  zł                                       

3. Od pozostałych jednostek -  zł                                       -  zł                                       

IV. Inwestycje długoterminowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

2. Wartości niematerialne i prawne -  zł                                       -  zł                                       

3. Długoterminowe aktywa finansowe -  zł                                       -  zł                                       

a) W jednostkach powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

- udziały lub akcje -  zł                                       -  zł                                       

- inne papiery wartosciowe -  zł                                       -  zł                                       

- udzielone pożyczki -  zł                                       -  zł                                       

- inne długoterminowe aktywa finansowe -  zł                                       -  zł                                       

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-  zł                                       -  zł                                       

- udziały lub akcje -  zł                                       -  zł                                       

- inne papiery wartościowe -  zł                                       -  zł                                       

- udzielone pożyczki -  zł                                       -  zł                                       

- inne długoterminowe aktywa finansowe -  zł                                       -  zł                                       

c) w pozostałych jednostkach -  zł                                       -  zł                                       

- udziały lub akcje -  zł                                       -  zł                                       

- inne papiery wartościowe -  zł                                       -  zł                                       

- udzielone pożyczki -  zł                                       -  zł                                       

- inne długoterminowe aktywa finansowe -  zł                                       -  zł                                       

4. Inne inwestycje długoterminowe -  zł                                       -  zł                                       

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -  zł                                       -  zł                                       

2. Inne rozliczenia międzyokresowe -  zł                                       -  zł                                       

B. Aktywa obrotowe -  zł                                      -  zł                                      

I. Zapasy -  zł                                      -  zł                                      

1. Materiały -  zł                                       -  zł                                       

2. Półprodukty i produkty w toku -  zł                                       -  zł                                       

3. Produkty gotowe -  zł                                       -  zł                                       

4. Towary -  zł                                       -  zł                                       

5. Zaliczki na dostawy i usługi -  zł                                       -  zł                                       

II. Należności krótkoterminowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Należnosci od jednostek powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

Załącznik nr 1.2. do Polityki rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - 
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a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -  zł                                       -  zł                                       

- do 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

- powyżej 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

b) inne -  zł                                       -  zł                                       

2.
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowania w kapitale
-  zł                                       -  zł                                       

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -  zł                                       -  zł                                       

- do 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

- powyżej 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

b) inne -  zł                                       -  zł                                       

3. Należności od pozostałych jednostek -  zł                                       -  zł                                       

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -  zł                                       -  zł                                       

- do 12 miesięcy, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

od osób uprawnionych -  zł                                       -  zł                                       

- powyżej 12 miesięcy, w tym: -  zł                                       -  zł                                       

od osób uprawnionych -  zł                                       -  zł                                       

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
-  zł                                       -  zł                                       

c) inne -  zł                                       -  zł                                       

d) dochodzone na drodze sądowej -  zł                                       -  zł                                       

III. Inwestycje krótkoterminowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe -  zł                                       -  zł                                       

a) w jednostkach powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

- udziały lub akcje -  zł                                       -  zł                                       

- inne papiery wartosciowe -  zł                                       -  zł                                       

- udzielone pożyczki -  zł                                       -  zł                                       

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe -  zł                                       -  zł                                       

b) w pozostałych jednostkach -  zł                                       -  zł                                       

- udziały lub akcje -  zł                                       -  zł                                       

- inne papiery wartosciowe -  zł                                       -  zł                                       

- udzielone pożyczki -  zł                                       -  zł                                       

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe -  zł                                       -  zł                                       

c) srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne -  zł                                       -  zł                                       

- środki pieniężne w kasiei na rachunkach -  zł                                       -  zł                                       

- inne środki pieniężne -  zł                                       -  zł                                       

- inne aktywa pieniężne -  zł                                       -  zł                                       

2. Inne inwestycje krótkoterminowe -  zł                                       -  zł                                       

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -  zł                                      -  zł                                      

- niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

- rozliczenia międzyokresowe - fundusz remontowy -  zł                                       -  zł                                       

- pozostałe rozliczenia międzyokresowe -  zł                                       -  zł                                       

C. Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy -  zł                                      -  zł                                      

D. Udziały/akcje własne -  zł                                      -  zł                                      

-  zł                                      -  zł                                      AKTYWA RAZEM
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31.12……….r 31.12……….r

A. Kapitał (fundusz) własny -  zł                                      -  zł                                      

I. Fundusz podstawowy -  zł                                      -  zł                                      

1. Fundusz udziałowy -  zł                                       -  zł                                       

2. Fundusz wkładów mieszkaniowych -  zł                                       -  zł                                       

3. Fundusz wkładów budowlanych -  zł                                       -  zł                                       

II. Fundusz zasobowy -  zł                                      -  zł                                      

fundusz udziałowy -  zł                                       -  zł                                       

wartość wieczystego użytkowania terenu -  zł                                       -  zł                                       

fundusz przekształeń i inne -  zł                                       -  zł                                       

III. Fundusz z aktualizacji wyceny -  zł                                      -  zł                                      

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej -  zł                                       -  zł                                       

IV. Pozostałe fundusze rezerwowe -  zł                                      -  zł                                      

-  zł                                       -  zł                                       

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -  zł                                      -  zł                                      

-  zł                                       -  zł                                       

VI. Zysk (strata) netto -  zł                                      -  zł                                      

-  zł                                       -  zł                                       

VII.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośc 

ujemna)
-  zł                                      -  zł                                      

-  zł                                       -  zł                                       

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -  zł                                      -  zł                                      

I. Rezerwy na zobowiązania -  zł                                      -  zł                                      

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -  zł                                       -  zł                                       

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -  zł                                       -  zł                                       

- długoterminowa -  zł                                       -  zł                                       

- krótkoterminowe -  zł                                       -  zł                                       

3. Pozostałe rezewrwy -  zł                                       -  zł                                       

- długoterminowa -  zł                                       -  zł                                       

- krótkoterminowe -  zł                                       -  zł                                       

II. Zobowiązania długoterminowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Wobec jednostek powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

Wiersz PASYWA
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2.
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-  zł                                       -  zł                                       

3. Wobec pozostałych jednostek -  zł                                       -  zł                                       

a) kredyty i pożyczki -  zł                                       -  zł                                       

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych -  zł                                       -  zł                                       

c) inne zobowiązania finansowe -  zł                                       -  zł                                       

d) zobowiązania wekslowe -  zł                                       -  zł                                       

e) inne -  zł                                       -  zł                                       

III. Zobowiązania krótkoterminowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Wobec jednostek powiązanych -  zł                                       -  zł                                       

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -  zł                                       -  zł                                       

- do 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

- powyżej 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

b) inne -  zł                                       -  zł                                       

2.
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-  zł                                       -  zł                                       

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -  zł                                       -  zł                                       

- do 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

- powyżej 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek -  zł                                       -  zł                                       

a) kredyty i pożyczki -  zł                                       -  zł                                       

b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych -  zł                                       -  zł                                       

c) inne zobowiązania finansowe -  zł                                       -  zł                                       

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -  zł                                       -  zł                                       

- do 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

- powyżej 12 miesięcy -  zł                                       -  zł                                       

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi -  zł                                       -  zł                                       

f) zobowiązania wekslowe -  zł                                       -  zł                                       

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i -  zł                                       -  zł                                       

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

h) z tytułu wynagrodzeń -  zł                                       -  zł                                       

i) inne -  zł                                       -  zł                                       

4. Fundusze specjalne w tym: -  zł                                       -  zł                                       

a) ZFŚS -  zł                                       -  zł                                       

b) Fundusz Remontowy -  zł                                       -  zł                                       

c) Fundusz Rezerwowy -  zł                                       -  zł                                       

IV. Rozliczenia międzyokresowe -  zł                                      -  zł                                      

1. Ujemna wartość firmy -  zł                                       -  zł                                       

2. Nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości -  zł                                       -  zł                                       

3. Inne rozliczenia międzyokresowe -  zł                                       -  zł                                       

- długoterminowe -  zł                                       -  zł                                       

- krótkoterminowe -  zł                                       -  zł                                       

-  zł                                      -  zł                                      

-                                         -                                         

PASYWA RAZEM
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1/ Nazwa i siedziba , podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Młoda Rodzina"

ul. Relaksowa 37

02-796 Warszawa

KRS 0000021185

NIP 527-111-94-02

Regon 001233829

Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

2/ Wskazanie czasu trwania działalnosci jednostki, jeżeli jest ograniczony.

3/ Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Młoda Rodzina" prezentuje sprawozdanie finansowe za rok

obrotowy rozpoczynający się 01.01.20….r i kończący się 31.12.20….r.

     

 

   

    

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r o rachunkowości 

obowiuązującymi jednostkę oraz przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jednostka dokonuje umorzenia środków trwaqłych w ciężar funduszy którymi zostały sfinansowane.

Jednostka dokonuje umorzenia wieczystego użytkowania gruntów według stawki 1% rocznie.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiagnięte i przypadające na jej rzecz przychody,

w tymwynik z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, oraz wynik z działalności gospodarczej.

Data sporządzenia: 

Sporządził: Zatwierdził:

Załącznik nr 1.3. do Polityki rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Młoda Rodzina”

4/ Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 

samodzielnie sprawozdania finansowe.

5/ Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostke w dajacej się 

przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okolicznosci wskazujące na zagrozenie kontynuowania przez nią działalności.

6/ W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastapiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie  finansowe 

sporządzone po połączeniu spułek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7/ Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metd wycerny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego  

oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Wartość rzeczowych aktywów trwałych

Szczegółowy zakres  zmian wartośc i grup rodzajowych  środków trwałych, wartości  niematerialnych i prawnych

oraz  inwestycji  długoterminowych,  zawierający  stan aktywów  na poczatek  roku  obrotowego,  zwiększenia  i

zmniejszenia  z  tytułu  aktualizacji  wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 

majątku  amortyzowanego - podobne przedstawienie  stanów i tytułówzmian  dotychczasowej  amortyzacji  lub

umorzenia.

Środki trwałe na 31.12.20….r wynosiły w kwocie brutto:

w tym Środek trwały BO zw zm BZ wartość netto

01.01.20….r w roku w roku 31.12.20….r 31.12.20….r

1 Grunty -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

2 Budynki i lokale -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

3 Urzadzenia techniczne i maszyny -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

-  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

W roku obrotowym nie nastepowały / nastąpiły zwiększenia / zmniejszenia.

Wartość umorzenia na zdień 31.12.20….r wynosi:

w tym Umorzenie środka trwałego BO zw zm naliczenie w roku BZ

01.01.20….r w roku w roku 20….r 31.12.20….r

1 Grunty -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

2 Budynki i lokale -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

3 Urzadzenia techniczne i maszyny -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

-  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

W roku obrotowym nie nastąpiły / nastąpiły zwiększenia / zmniejszenia.

Umorzenie wartości zasobów mieszkaniowych dokonuje się w korespondencji z funduszami wkładów budowlanych,

a umorzenia gruntów w korespondencji z funduszami gruntów.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.20….r wynosi:

2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i trwałe na 31.12.20….r wynosiły w kwocie brutto:

w tym Wartości niematerialne i trwałe BO zw zm BZ wartość netto

01.01.20….r w roku w roku 31.12.20….r 31.12.20….r

1 Programy komputerowe -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

-  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

W roku obrotowym nie nastepowały / nastąpiłyzwiększenia ani zmniejszenia.

Wartość umorzenia na zdień 31.12.20….r wynosi:

w tym Umorzenie BO zw zm naliczenie w roku BZ

01.01.20….r w roku w roku 20….r 31.12.20….r

1 Programy komputerowe -  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

-  zł                          -  zł                   -  zł                   -  zł                        -  zł                        

Wartości niematerialne i prawne umorzone w całości na dzień 31.12.20….r

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

4. Zobowiązania wobec budzetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa

wlasności budynków i budowli.

Załącznik nr 1.4. do Polityki rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Młoda Rodzina”
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5. Dane o strukturze własnosci kapitału podstawowego oraz liczbie i wartosci nominalnej subskrybowanych akcji,

w tym uprzywilejowanych:

Kapitał podstawowy wynosi -  zł                          

Pozycja ta obejmuje wartości wniesione przez członków na finansowanie budowy mieszkań i garaży oraz udziały członkowskie

Pozycja ta jest pomniejszona o umorzenie wartości zasobów mieszkaniowych.

Fundusz udziałowy -  zł                          

Fundusz wkładów budowlanych

 - umorzenie na dzień 31.12.20….r

wartość netto

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów/funduszy/ zapasowych

i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Kapitał zapasowy obejmuje fundusz zasobowy w kwocie ……………………w tym wpisowe ………………….., przekształcenia i inne ……………….

oraz wartość wieczystego użytkowania gruntu:

Wartość wieczystego uzytkowania

 - umorzenie na dzień 31.12.20….r

wartość netto

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wynik finansowy netto Spółdzielni za rok obrotowy wynosi ………..zł , w tym nadwyżka przychodów/ kosztów Gospodarki

Zasobami Mieszkaniowymi  oraz zysk/ strata netto z Działalnosci Gospodarczej

a/ Nadwyżkę przychodów / kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w kwocie …………………………..zł proponuje

się rozliczyć zgodnie z art.6 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych tj. zmniejszyć koszty eksploatacji nieruchomości w roku

następnym.

b/ Zysk/strata z działalności gospodarczej w kwocie …………zł proponuje się (zgodnie z art..5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

przeznaczyć na………….……. pokryć z ……………………….

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należnosci, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,zwiększeniach,

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewiduywanym umową okresie spłaty:

a/ do 1 roku,

b/ od 1 roku do 3 lat,

c/ powyzej 3 lat do 5 lat,

d/ powyżej 5 lat.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

a/ Rozliczenia międzyokresowe czynne

 - nadwyżka kosztów nad przychodami GZM 20….…r

 - nadwyżka przychodów nad kosztami GZM 20…….r 

 - ubezpieczenie majątku 

-                          

b/ Rozliczenia międzyokresowe bierne

12. Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)
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13. Zobowiązania warunkowe, w tymrównież udzielone przez jednostke gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, export) przychodów netto ze sprzedasży produktów, towarów i materiałów.

a. Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi: -  zł                        

- zużycia indywidualne -  zł                        

- fundusz remontowy -  zł                        

- opłaty eksploatacyjne -  zł                        

- opłaty za lokale -  zł                        

- fundusz rezerwowy -  zł                        

- opłaty za garaż -  zł                        

- opłata za miejsca parkingowe i pomieszczenia -  zł                        

-                          

b. działalność gospodarcza: -  zł                        

2. Wysokosć i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokosć odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalnosci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku 

następnym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego

(zysku, straty) brutto.

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na

 własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione

i planowane naskłady na ochronę środowiska.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów 

pieniężnych sporządzany jest metoda bezposrednia, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z 

działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie

oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

IV. Informacje o sprawach osobowych
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Informacje o :

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie Stan na 20….r.12.31
Stan na 

20….r.12.31

Zatrudnienie ogółem 

stanowiska nierobotnicze

stanowiska robotnicze

Przeciętne zatrudnienie ogółem w 

etatach w tym:

stanowiska nierobotnicze

stanowiska robotnicze

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających 

i nadzorujacych spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

poprzednim obrotowym

Wynagrodzenia -                   -                   

z tego wypłacone: -                   -                   

członkom Zarządu -                   -                   

członkom Rady Nad. -                   -                   

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobhodzącym w skład organów zarządzajacych i nadzorujacych spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

V. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczacych lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmian sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkowa, finansowa i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i

spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozd. za rok obrotowy.

VI. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w mysl przepisów

       ustawy sporządzone.

Informacje o:

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a/ nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b/ procentowym udziale,

c/ części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Wyszczególnienie 
W roku :
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d/ zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu uzywanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e/ czesci zobowiązań wspólnie zaciagnietych,

f przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsiewzięcia i kosztach z nimi związanych,

g/ zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

2. Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie 

stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie 

netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystajac ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a/ podstawie prawnej wraz z danymi uzasadnijącymi odstąpienie od konsolidacji,

b/ nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej

     oraz miejscu jego publikacji.

c/ podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym

     roku obrotowym, takich jak:

 - wartośćprzychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychoidów finansowych,

 - wynik finansowy netto oraz wartosć kapitału własnego, z podziałem na grupy,

 - wykaz aktywów trwałych,

 - przeciętne roczne zatrudnienie.

VII. Informacje połączenia spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a/ nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej

b/ liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia

c/ cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub 

   ujemnej wartości firmy i opis zasadjej amortyzacji,

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a/ nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spóeł, które w wyniku połączenia zostały wykreslone z rejestru,

b/ liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c/ przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spólek za okres od początku roku 

  obrotowego, w ciągu którego nastapiło połaczenie, do dnia połączenia.

VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrozeń dla kontynuacji działalnosci.

W przypadku wystepowania niepewnosci co do mozliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka 

niepewność wystepuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis 

podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewnosci.

IX. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

      majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Data sporządzenia: 

Sporządził: Zatwierdził:
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Ustalenie poziomu istotności na podstawie Sprawozdania Finansowego za ……..r.

Lp. Dolna Górna

granica granica

1. 0,50% 1,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 5,00% 10,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 0,10% 1,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 0,00

3

0,00

Zarząd

Kwota 

średniej granicyKryteria istotności

Załącznik nr 1.5. do Polityki rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - 

Własnościowej „Młoda Rodzina”

Przedział Wartość na ostatni 

dzień …. roku 

obrotowego

Kwota 

dolnej granicy

Kwota 

górnej granicy

Suma bilansowa

Zysk netto

Przychody netto ze sprzedaży

Suma średniej granicy

ISTOTNOŚĆ OGÓLNA


