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Wycena aktywów i pasywów
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
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.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od
kredytów, za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego
wartości.
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na
dzień bilansowy.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: wartości rynkowej, lub niższej z dwóch
wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości
godziwej.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem
finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują
odpisy aktualizujące ich wartość.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań
dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania
aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe,
wycenia się według wartości godziwej.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej
wartości.
Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
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Sprawozdanie finansowe
Spółdzielnia sporządza jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy, tj. 31
grudnia każdego roku. W skład tego sprawozdania wchodzą: wprowadzenia do sprawozdania,
bilans, rachunek zysków i strat, informacji i objaśnień. Sporządzone za rok obrotowy
sprawozdanie finansowe, podlega zatwierdzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Jednostka sporządza rachunek zysków zysków i strat w wersji porównawczej. Na wynik
finansowy netto składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów: wynik ze
sprzedaży usług,wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi
ze sprzedaży +/- różnica między pozostałymi kosztami i przychodami, wynik z działalności
gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej +/- różnica między przychodami i
kosztami finansowymi, wynik finansowy brutto równy wynikowi z działalności gospodarczej +/wynik zdarzeń nadzwyczajnych, wynik finansowy netto równego wynikowi brutto pomniejszony
o podatek dochodowy.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę ciągłości, kontynuacji oraz
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztami.
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Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa GEOLOG, prowadzi pełną księgowość przy użyciu księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.
Za prawidłową i rzetelną politykę rachunkowości odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. . Księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone są poza
siedzibą
jednostki, w Warszawie 02-649, ul. Marzanny 1 m 22. Za prowadzenie Ksiąg Rachunkowych odpowiedzialna jest Pani Apolonia Jaworska.
Rokiem obrachunkowym jednostki jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
Krótsze okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego, to miesięczne okresy sumowania obrotów na kontach księgi głównej, w celu
ustalenia poziomu uzyskiwanych przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego, obliczane w rachunku narastającym od początku roku do
końca każdego miesiąca, bez sporządzania bilansu oraz rachunku wyników.
Bilans oraz rachunek zysków i strat za okres krótszy niż rok obrotowy może zostać sporządzony, na potrzeby wynikające z realizacji poszczególnych
projektów i zadań. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
Zasady i technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera, z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Program
komputerowy stosowany w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów, stanowiących księgi rachunkowe, w jedną całość,
odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: podwójnego zapisu, systematycznego i
chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zasadą memoriałową, powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w
dzienniku.
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych
dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.
Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych, wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań finansowych,
statystycznych i innych.
Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program księgowy SYMFONIA.
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca.
Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest: dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku kalendarzowego, dla składników
objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji.
Metody i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
W Spółdzielni sporządza się inwentaryzację aktywów według stanu na ostatni dzień roku obrotowego. Sposoby i terminy przeprowadzenia
inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z ustawy o rachunkowości.
W Spółdzielni występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:
Spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym
oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych, uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych
składników aktywów, drogą potwierdzenia zgodności ich stanu, wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych
różnic, porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników. Spisowi z
natury podlegają: gotówka w kasie,środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony i gruntów, i urządzenia
wchodzące w skład środków trwałych w budowie.
Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na
rachunkach bankowych, stanie należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje główny
księgowy. Uzgodnienie stanu dotyczy: aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych, należności od kontrahentów. Salda należności, wynikające z
rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne jednostki, uzgadniane są przez
pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów niepodlegających
spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów, z właściwymi dokumentami i realiami istniejącymi
na określony dzień. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego
W przypadku niespełnienia przez jednostkę warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli jeżeli roczne sprawozdanie
jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia, jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o ile te
aktywa i rezerwy nie są istotne dla prezentacji rzetelnego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem
dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku
powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.
Przy ustaleniu rezerwy należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy ujemnej (o ile wystąpiła) zaksięgowanej na koncie „Aktywa z tytułu podatku
odroczonego” według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku
dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności.
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w
roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.
Przy ustalaniu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy uwzględnić stan rozliczeń różnicy dodatniej (o ile wystąpiła)
zaksięgowanej na koncie „Rezerwa na podatek dochodowy” według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.
Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa
można kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.
Odpisy umorzeniowe
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 10 000 zł odpisuje się w miesiącu ich
zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów według miejsc ich użytkowania i
osób za nie odpowiedzialnych prowadzona jest w książce inwentarzowej.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 10 000 zł, zalicza się do środków trwałych.
Zasady istotności danych ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 2% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości
bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego. Ostateczną decyzję, co do wysokości kwoty istotności podejmuje kierownik
jednostki.
Zabezpieczenie danych księgowych
Celem zabezpieczenia danych księgowych oraz dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych na dostęp do nich zezwala się wyłącznie
osobom zajmującym się prowadzeniem księgowości Spółdzielni (w tym pracownikom zatrudnionym przy rozliczaniu projektów) oraz Zarządowi
Spółdzielni. Opis sposobów zabezpieczenia danych i dodatkowe opisy dostępne są na stronie producenta oprogramowania księgowego.
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"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich
specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka
sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony
poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf.
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji
dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną
formę – druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla spółdzielni mieszkaniowej (1)
Załączony plik:
nazwa: informacjadodatkowageolog.pdf
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