
SPOŁDZ|ELNlA MIESZKAN|OWA,,USTRONIE" w Radomiu

Wprowadzen ie do s prawozdan ia fi nansowego

za rok obrotowy 2017

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki SPOŁDZIELN|A M|ESZKAN|OWA,,USTRONIE"

Urząd Skarbowy

26-611 Radom, ul. Wyścigowa '19

lll Mazowiecki Urząd SkarboŃy

26-600 Radom, ul. Struga 26128

ldentyfikacja podatkowa NlP 796-000-74-53 decyzja US w Radomiu

lnformacja o obowiązku corocznego badaniaprzez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez

biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki I forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pżez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie XlV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000't69864.

Jednostka powstała w dniu 22,12,1977r. Akt Notarialny Rep.nr 167 zdnia22 grudnia 1977r.

przedmiot działania

Reg on : 000780370 zaświadczenie z d n ia 1 3 -O1 .201 1 r.

PKD 6832Z - zaządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

68,2OZ, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzieżawionymi

68, 32Z, zarzadzanie n ie ru chom ościa m i wykonywane na zlecen ie

68,1OZ, kupno isprzedaz nieruchomości na własny rachunek

93,29z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

2. czas trwania działalności

Spółdzielnia powstała w 1977r-

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 styczeń 2O17r. do 31 grudzień

2017r.



4. lnformacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łączonych w skład Spółdzielni nie

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne.

5. lnformacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załozeniu kontynuowania działalności w

niezmniejszonym istotnie zakresie pżez okres nie krótszy niz jeden rok od dnia bilansowego,

bez postawienia jednostki w stan likwidacji, Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przeznią działalności w następnym roku.

6. lnformacja o połączeniu spółek izastosowanei metodzie rozliczenia połączenia

Nie dotyczy Spółdzielni

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte pży sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z

ustawą o rachunkowości olaz z zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez

Zauąd Spółdzielni.

7.1. Metody wyceny:

środkitrwałe iwNip
1. Wańość początkową środków trwałych i wańości niematerialnych i prawnych ujmowano w

księgach w wysokości cen nabycia.

2. Amońyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej

uzyteczności, przy czym:

a) środki trwałe o wańości jednostkowej do 500 zł odpisywane były jednorazowo

w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków tnłałych,

b) pozostałe środki tnłałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg

przewidywa neg o okresu e konom i cznej użyteczn ości,

c) wańości niematerialne i prawne - programy i licencje amońyzuje się według przepisów

określonych w ań. 31 ust.2 14 oraz ust. 6 ustawy o rachunkowości.

l nwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

lnwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy

spowodowane tnivałą utratą ich wańości lub powiększone o odpisy spowodowane ich

wzrostem do wańości godziwej (rynkowej).

Długoterm i nowe aktywa fi nansowe

Wycena nalezności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia '12 grudnia 200'1 roku w sprawie szczegółowych



zasad uznawania, metod vvyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów

finansowych.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy:
- materiały - w cenach nabycia,

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wańości nominalnej,

- nalezności kwocie wymaganej zapłaty zzachowaniem zasady ostroznejwyceny,

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Odpisy aktualizujące twozy się na nalezności, co do których istnieje wątpliwość ich

odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono wwańości nominalnej,

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wańości

nominalnej.

Różnice kursowe

Nie występują

Fundusze (kapitały) własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wańości przyszłych
zobowiązań,

Fundusze specjalne w wańości nominalnej,

Rozticzenia międzyokresowe w wańości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wańości, przy

zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrozności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

, wynik działalności operacyjnej

. wynik na operacjach finansowych,

. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od

osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów

oraz ztytułu odroczonego podatku dochodowego.



Wynik finansowy ustala się z całej działalności, z którego wyodrębnia się

nadwyzkęlniedobór na eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Wyłączenie z RZIS nadwyzki bądź niedoboru na eksploatacji i utzymaniu nieruchomości

następuje zgodnie z decyĄąZarządu Spółdzielni wg wariantu l określonego w stanowisku

KSR.

Wynik brutto stanowi rezultat własnej działalności gospodarczej. Wynik ten po

pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi zysk (strata) netto, który podlega podziałowi

(zysk) Iub pokryciu (strata).

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania
finansowego:

1, Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pienięznych) - sporządzone zostało w zł i gr,

pełną szczegółowością żeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane

porównawcze wg ań. 46,47 i 48 Uor;

2, Rachunek zysków i strat spoządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisamiw PR.

Rachu ne k przeph7wów pi e nięzn ych sporządzon o m etod ą pośredn ią;

3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo

prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz

zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;

4, Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu

sald kont korygujących bądż aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w

sprawozdaniu finansowym;

5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały

uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie upoządkowane;

6. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku

dochodowego.

Miejsce i data sporządzenia:

Radom, dn. 09,03.201 8r,

Sporządził:

Elżbieta skalska zat7z,45,

Społdzielni

tąs


