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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017
SPdTDZIELNIA MIESZKANIOWA,,FAMPA'' W JELENIEJ GÖRZE

Nazwa podmiotu:
Spötdzielnia Mieszkaniowa,,FAMPA"
Sie d ziba:
Jelenia Göra, ul. XX lecia 3.

Podstawowy przedmiot dziatalnoici spöldzielni:
Spöldzielnia prowadzi dzialalno6ö na terenie miasta Jelenia Göra.
Spöldzielnia nie posiada wewnqtrznych jednostek organizacyjnych sporzqdzajqcych
samodzielnie sprawozdania finansowe.
Podstawowy przedmiotem dzialal noSci:
Zarzqdzanie nieruchomoSciami na zlecenie (PKD 6832 Z).
Organ rejestrowy:
Sqd Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej, lX Wydzial Gospodarczy,
Krajowego Rejestru Sqdowego, Nr KRS 0000120703
umer statystyczny RFGON 003299028, NIP 6110203492
Czas trwania dzialalnoSci Sp6ldzielni
Nieogra niczony

7. Spöldzielnia prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynajqcy siq
od 01.01.20L7r. i koriczy siq 31.1,2.2017r.

8. W bie2qcym roku obrotowym w sklad Spöldzielni nie wchodzily wewnetrzne jednostki
organizacyjne zobowiazane do sporzqdzenia samodzielnego sprawozdania
finansowego, spöldzielnia nie byla wiqc zobowiqzana do sporzqdzenia lqcznego
sprawozda nia fina nsowego.

9. Na dzieri sporzqdzenia sprawozdania finansowego nie sq znane zdarzenia, ktöre
moglyby zagra2a(. kontynuowaniu przez Spöldzielnie dzialalnoSci w okresie
najbli2szych 12 miesiqcy w niezmienionym zakresie.

10. Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
wrze(nia 1994 roku o rachunkowoSci, Spöldzielnia sporzqdza rachunek zysköw istrat
w ukladzie poröwnawczym. Spöldzielnia nie sporzadza rachunku przeplywöw
pieniq2nych.

11. Przyjete zasady (polityki) rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktywöw i pasywöw
(tak2e amortyzacji) ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporzadzania
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Spötdzielni prawo
wyboru.

Wynik finansowy spöldzielni za dany rok obrotowy obejmuje wszytkie osiqgniqte
i przypadajace na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memorialu, wspölmiernoSci przychodöw i kosztöw oraz ostro2nej wyceny.

Aktywa ipasywa wykazywane w sprawozdaniu sq wyceniane wedlug zasad okre6lonych
w ustawie o rachunkowoSci z tym, 2e:

Warto6ci niematerialne i prawne wycenia siq wedlug cen nabycia brutto
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytulu trwatej utraty warto6ci.
Srodki trwale sa wyceniane wedlug cen nabycia brutto pomniejszone o odpisy
umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujqce ich wartoSö. Dla celöw podatkowych
przyjmowane sq stawki amortyzacyjne wynikajqce zzalqcznika nr l- do ustawy o podatku
dochodowym od osöb prawnych okre6lajace wysoko(ö amortyzacji stanowiqcej koszty
uzyskania przychodöw. Skladniki majqtku o przewidywanym okresie u2ytkowa nia nie
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przekraczajEcym jednego roku oraz wartoSci poczatkowej nie przekraczajqcej 3.5OO,OO
zl sE jednorazowo odpisywane w ciq2ar kosztöw w momencie przekazania do
u2ytkowania. Srodki trwale umarzane sq wedlug metody: liniowej

3.Srodki trwale w budowie wycenia siq w wysokoSci ogölu kosztöw pozostajqcych
w bezpoSrednim zwiqzku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

4. Zasoby mieszkaniowe - budynki, budowle, grunty w wieczystym u2ytkowaniu) nie
podlegajq amortyzacji. Podlegajq umorzeniu w ciq2ar Funduszy wlasnych.

5. Dlugoterminowe aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomoSci wycenia siq w
cenach nabycia, pomniejszone o odpisy z tytulu utraty warto(ci.

6. NaleinoSci wycenia siq w kwotach wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostro2nej
wyceny.

7. Srodki pieniqine w walucie polskiej wykazuje siq w wartosci nominalnej.
8. Fundusze wlasne ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych w wartoSci nominalnej,

pomniejszone o umorzenie zasoböw mieszkaniowych, wedlug ich rodzajöw izasad
okre(lonych przepisami statutu Spöldzielni.

9. Zobowiazania wycenia siq na dzieri bilansowy w kwocie wymagajqcej zaplaty.
10. Fundusze wycenia siq w warto5ci nominalnej.
L1. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

. wprowadzenie do sprawozdania fiansowego,
o bilans,
o rachunek zyskdw i strat,
o informacje iobjaSnienia do Sprawozdania finansowego

Jelenia Göra, dnia 22.03.201,8r.
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