


klasyfikacji  oraz  nazewnictwa  grup,  podgrup  oraz  rodzajów.  Wszystkie  grupy  zostały
zaktualizowane  i  przekodowane  zgodnie  z  KŚT 2016.  Aktualizacje  te  wpłynęły  jedynie
na zmiany pomiędzy grupami 6 i 8 (zgodnie z PKWiU) a w konsekwencji na zmianę stawek
amortyzacji przeniesionych środków trwałych.

Wprowadzone zmiany uchwałą nr 4/2017 z dnia 10.02.2017 r. dotyczą ustalenia wysokości
funduszy wkładów budowlanych i mieszkaniowych dla poszczególnych lokali  do wartości
netto środków trwałych oraz wyszczególnienie w pasywach bilansu w poz. A wszystkich
funduszy Spółdzielni wg ich kategorii – nazwy i wartości.

Ponadto  w  aktywach  bilansu  wyodrębniono  w  poz.  B.II. Należności  krótkoterminowe
pozycję  „Należności  od  osób  uprawnionych”,  analogicznie  w  pasywach  bilansu  w  poz.
B.III Zobowiązania  krótkoterminowe  wyodrębniono  pozycję  „Zobowiązania  wobec  osób
uprawnionych”.

Sanocka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  wprowadziła  powyższe  zasady  do  sprawozdania
finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2016.

Aktywa  i  pasywa  wykazane  w  bilansie  zostały  wycenione  zgodnie  z  zasadami
znowelizowanej  ustawy  o  rachunkowości,  a  środki  trwałe  oraz  wartości  niematerialne
i prawne były umarzane i amortyzowane 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 z zastosowaniem stawek określonych w planie amortyzacji.

Wynik  z  eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości  stanowi  różnicę  miedzy  kosztami
eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości,  a  przychodami  z  opłat  na  pokrycie  kosztów
eksploatacji  i  utrzymania  nieruchomości.  Różnica  zwiększa  odpowiednio  przychody
lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Spółdzielnia  sporządza rachunek  zysków i  strat  wg  wariantu  porównawczego i  metody
wg wariantu 2 zgodnie z komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 20.11.2015 r.

Wynik jaki uzyskuje Spółdzielnia z eksploatacji i utrzymania nieruchomości powstaje jako
suma  wyników  z  poszczególnych  nieruchomości.  Ogółem  wynik  z  działalności
prezentowany  jest  w  rachunku  zysku  i  strat  w  poz.  „Zysk  brutto”,  natomiast  wynik
z działalności  GZM  prezentowany  jest  w  poz.  M  lub  N  sprawozdania  jako  nadwyżka
przychodów netto z roku bieżącego lub nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego, a nie
jak dotychczas w poz. „Zmiana stanu produktów”. Wynik ten nie jest elementem składowym
wyniku finansowego Spółdzielni i rozlicza się zgodnie z art.6 ust.1 usm:

– nadwyżkę kosztów nad przychodami w aktywach bilansu jako koszty zwiększające koszty
roku następnego,

– nadwyżkę przychodów nad kosztami w pasywach bilansu jako przychody zwiększające
przychody roku następnego.

Wynik  na  pozostałej  działalności  gospodarczej  jest  różnicą  pomiędzy  przychodami
i kosztami tej działalności.

Otrzymane  przychody  z  pozostałej  działalności  Spółdzielni,  pomniejszone  o  poniesione
koszty,  stanowią  nadwyżkę  bilansową  Spółdzielni  i  są  elementem  składowym  wyniku
finansowego Spółdzielni, podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
prawnych.




