WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
sporządzonego na dzień 31-12-2014r.
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Nazwa (firma) i siedziba jednostki, NIP

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"JEDYNKA"
ul. Środkowa 3
53-662 Wrocław
NIP 896-10-00-040,
REGON 001289379

Podstawowy przedmiot działalności
jednostki
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr
działalności

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS-0000169073, Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Czas trwania działalności
Czas działania spółdzielni jest nieograniczony.
Okres objęty sprawozdaniem
od 01-01-2014r.
finansowym
do 31-12-2014r.
Czy sprawozdanie finansowe zawiera
W bieżącym roku obrotowym w skład spółdzielni nie
dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne
wchodzą wewnętrzne jednostki
zobowiązane do sporządzania samodzielnego
organizacyjne sporządzające
sprawozdania finansowego, spółdzielnia nie była więc
samodzielne sprawozdania finansowe.
zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania
finansowego.
Czy sprawozdanie finansowe zostało
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie
sporządzone przy założeniu
są nam znane okoliczności i zdarzenia, które
kontynuowania działalności
świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla
gospodarczej przez jednostkę wdającej
kontynuowania przez jednostkę działalności w
się przewidzieć przyszłości.
najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie
sporządzono przy założeniu, że działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od
dnia bilansowego.
Czy nie istnieją okoliczności wskazujące Nie zachodzą zjawiska zagrażające kontynuowania
za zagrożenie kontynuowania
działalności spółdzielni
działalności.
Czy sprawozdanie finansowe
Nie dotyczy spółdzielni
sporządzono za okres w ciągu którego
nastąpiło połączenie spółek.
Wskazanie zastosowanej metody według, Nie dotyczy spółdzielni
której nastąpiło rozliczenie połączenia
(metoda nabycia, metoda łączenia
udziałów).
Omówienie przyjętych zasad (polityki)
Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są
rachunkowości, w tym metod wyceny
wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29-09-1994r.
aktywów i pasywów (także amortyzacji), zmienioną z dnia 09-11-2000r. o rachunkowości (tekst
pomiaru wyniku finansowego oraz
jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z 2002r.) stosując reguły

2
sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego zakresie, w jakim ustawa
pozostawia w jednostce prawo wyboru.

ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem
odpisów aktualizujących (należności); środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się
bądź umarza stosując zasady, metody i stawki
przewidziane w przepisach podatkowych. Materiały
wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen
ewidencyjnych na poziomie cen nabycia.
Wyniki z całokształtu działalności spółdzielni
obejmują:
- przychody i koszty operacyjne
- pozostałe przychody i koszty operacyjne
- przychody i koszty finansowe
- zyski i straty nadzwyczajne

Wynik z całokształtu działalności przechodzi na rok następny.
Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:
1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014r.
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