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POし!丁YKA RACHUNKOWOSCI

do stosowania w Sp6idzielni Mieszkaniowej 〃OsadaしeSna〃

W Mi〇千sku Mazowieckim uI. Gen. K. Sosnkowskiego 41’c〃

1_　Na podstawie przepis6w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 「.

O 「aChunkowoSci /Dz,∪, Z 2013 「, POZ. 330 z p6Zn, Zmianami/ wprowadza

Sie jako obowiazuja(草do stosowania w sp6†dzieIni niniejsza po!ityke

「achunkowoSci.

2_　Przyieta poiityka rachunkowoSci ma na ce!u p「zedstawienie

Obowiaz山acych w sp6帽zielni :

l_　　Og6lnych zasad prowadzenia ksiag rachunkowych.

11_　　Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w ora乙uStalenia wyniku

fi na nsowego.

皿　　Zasady p「owadzenia ksiag rachunkowych, W tym :

- Zakladowego planu kont,

- Wykazu zbio「u danych tworzacych ksiegi 「achunkowe na

Komputerowych noSnikach danγCh,

- OPisu systemu pIZetWarZania danych sγStemu informatycznego

iV. Systemy s書uZace ochronie danych osobowych /w tym dowod6w

ksiegovych, ksiag rachunkowych i innych dokument6w

StanOWiacych podstawe dokonanych w nich zapis6w/,

i.　OG6しNE ZASADY PROWADZ剛1A KSIAG RACHUNKOWCH

l.1。 Miejsce prowadzenia ksiag rachunkovych:

Ksiegi rachunkowe S串間zieini Mieszkaniowej 〃OsadaしeSna〃 p「owadzone

Sa W Siedzibie sp6軸zielni: 05-300 Mihsk Mazowiecki,

ul. Gen. Karola Sosnkowskiego 41〃C’’,



I.2. OkreSIenie roku obrotowego i wchodzacych w jego sklad okres6w

Sp田山aWを教γなh.

1. Okresem ob「achunkowym sp6tdzieini jest rok kaiendarzovy

rozpoczγnajacy sie od dnia OI stycznia. koliczaey sie w dniu

31 g叩dnia.

2_　Ksiegi rachunkowe zamyka sie na dziel干koi千czacy rok obrotowy中na 31

grudzie育kaZdego roku.

3. W sktad 「oku ob「otowego wchodza okresy sprawozdawcze, kt6rymi sa

ko固ne miesi皐ce kalenda「zowe.

1.3. 1七⊂hnika p○○Wadzenia ksiag rachunkongh.

1. Ksiegi 「achunkowe sp6†dzielni p「owadzone sa przy uZyciu komputera z

Wykorzystaniem programu informatycznego wspomagajacego ich

PrOWadzenie oraz metoda reczn〔ト

2. P「og「am komputerowy stosowany w sp6†dzielni w pe†ni zabezpiecza

POWiazanie poszczeg6lnych zbior6w stanowiacych ksiegi 「achunkowe w

jedna caldsC, kt6ra stanowi ksiega g16wna. ksiegi pomocnicze,

ZeStaWienie obrot6w i saId.

Dziennik umoZliwia uzgodnienie jego obrot6w z obrota mi zestawienia

Obrot6w i sald kont ksiegi gめwnej.

3. Ewidencja ksiegowa na kontach ksjegi g†6wnej spe†nia nastepujace

乙aSady:

- SyStematyCZnegO i ch「onoiogicznego prowadzenia ewiden申na kontach

ksiegi g16wnej

- ZaPeWnienia chronoIogicznego ujecia zda「zeh gospoda「czych oraz

umo却wia jednoznaczne powiazanie sp「awdzonymi i zatwie「dzonYmi

dowodami ksiegowymi.



4. Szczeg6ty dotyczace p「zetwarzania danych na kompute「owych noSnikach

danych oraz zasady przechowywania i archiwizowania zawarto w

dokumenta句i uZytkown i ka.

5. Ksiegi rachunkowe sp6tdzielni obejmuja:

- dziennik

- konta ksiegi gt6wnej

- konta ksiag pomocniczych.

6. Konta ksiag pomocni⊂ZyCh p「owadzi sie dIa :

-計Odk6w tn〃afych,

- WartOSci niemateriaInych i p「awnych,

-釘Odk6w tn"atyCh w budowie

- inwestY句i

- rOZ「aChunk6w z odbio「cami i dostawcami

- roZ「aChunk6w pubiicznoprawnγCh

- rOZraChunk6w z p「acownikami

- POZOStalych rozrachunk6w

- PrZyChod6w ze sprzeda2y pozosta†ej dziaねi noSci gospoda「czej

- koszt6w nie「uchomoSci dot. GZM

- koszt6w pozostafych dz子aねInoSci gospoda「czej

- Odpis6w amo巾yzacyjnych i umorzeniowych

- eWidencii szczeg6Iowej dIa potrzeb VAT

- eWiden画stanu funduszu wkfad6w budowlanYCh

- eWiden郎Stanu血nduszu udziatowego

- eWiden画Stanu funduszu zasobowego

- eWidendi stanu funduszu zasob6w mieszkaniowych

- eWidencji stanu funduszu z aktuaIiza画Srodk6w tnwafych

- eWidencji stanu funduszu 「emontowego dla kaZdej nieruchomoSci



- eWidenQji stanu血nduszy s画alnych

- rOZIiczeIi miedzyok「esowych koszt6w

- rOZliczeii miedzyok「esowych przychod6w

- POZOStafych skねdnik6w alrtyw6w i pasyw6w.

i.4. M叫i teminy in輸rentaryZOWania s軸adnik6w maj鵡kowych.

W sp6軸zieini stos山e sie nastep山ace metody p「zeprowadzania inwentaryza事:

1. Spisznatuり.

2. Potwie「dzenia saId.

3. Weryfika勺i danγCh ksiegowych.

1nuenta叩zaCia w drodze spisu z nartury POlega na przep「owadzeniu, Ziiczeniu i

ZaPisaniu rzeczovvych skねdnik6w majatku oraz ustaienia d「oga ogiedzin ich

Stanu.

Przedmiotem inwentaryzacji jest:

- gOt6wka w kasie

- PaPiery wartdsciowe

- Srodki tn"ale w ekspioata句i.

- inne 「zeczowe skねdniki maj尋tku.

1問renta叩竃噌a w drodze POtWierd慶enia sa軸poiega na uzyskaniu od

ko巾闘hent6w pisemnej informa画O Stanie Srodk6w, kredyt6w i rozrachunk6w

Widniejacych w ich ksiegach 「achunkowYCh.

Nie vymag皐ia pisemnego po同rierdzenia said roz「achunki z osobami fizycznymi

OTaZ POdmiotami gospodarczymi nie prowadz車cymi ksiag 「achunkowych,

rozrachunki objete pow6dztwem sadowym lub postepowaniem egzekucγjnym,

naIeZnoSci i zobowiazania wobec pracownik6w川oZraChunki z tytu書6w

Pubi icznop闘WnyCh.

1nwentaryza句a w d「odze weryfikacii poIega na ustaleniu p「awid†owego i

「eaInego s寄書nu eWideneyinego saId aktyw6w i pasyw6w nie podlegajacych

SPisowi z natury iub uzgodnieniu. Dokonuje sie jej poprzez por6wnanie saId

aktyW6w i pasyw6w z wlaSciwymi dokumentami i stanami faktycznymi

istniejacymi na okreSIonγ dzie,i.



Te「miny inwentaryzowania skladnik6w maj鵡kowych - uSta la sie nastepujac尋

C堆S〇億iiwo箕inwentaryzowania sktadnik6w majatkowych:

- CO 4 1ata S「odki trwa†e,

- co rok pozostale sk書adniki aktyW6w i pasyw6w.

Ustala sie naste叩jace teminy inwentaryzaqi:

a/ na dzie育bilansowy kaZdego roku sprawozdawczego inwenta ryzuje sie:

aktywa pienieZne, k軸bankowe. papiery wartoSciowe, ZaPaSy PrOduk事

W toku, materialY, tOWary, kt6re na dziei千ich zakupu podlegaja ich

jednorazowemu odpisowi w koszty, tZW. Mate「ialy nie zuZyte na dzieii

biIansowy, Skladniki aktyw6w i pasyw6w, kt6rych stan ustaIa sie w d「odze

We巾略画,

bl w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego:

Srodki tn〃ale, Srodki tn〃ale w budowie, materia†y i towary, Salda naIeZnoSci,

SaIda udzielonych i otrzymanych podyczek, POWie「zone innym jednostkom

Wfasne sktadniki maj皐tku. aktywa objete wytacznie ewidencja ilostiowa, aktywa

be巾ce wlasno…cia imlreh jed nostek.

“n軸rentaryZal兜PrZepl{調履くiza sie rfunieZ w p賀Zypedkach :

- Zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej.

- na dzie互w kt6rym wystapi† vypadek losowy lub zaistnia†a ima p「zyczyna,

W Wyniku kt6rej nastapilo na「uszenie stanu sktadnik6w majatku.

il.　Obaw亘z巾ace w sp6軸zietni mctocly wycenγ aktyw6w i pasyw6w

oraz zasady ustalania wyniku finansowego sp61dzielni.

Stosowane p「zez sp61dzieinie zasady 「achunkowoSci w zak「esie metod wyceny

aktyw6w i pasyW6w oraz zasad ustalania wyniku finansowego dostosowane sa

do przepis6w wynikajaeych z ustawy o rachunkowoSci i ustawy o sp6すdzie而ach

mieszkaniowych o闘Z uStaWy PraWO SPd帽zieIcze.



ll.1. Obowiaz山ace zasadγ WγCehγ aktyW6w i pasyw6w.

Srodki tn〃ale kont「oIowane pIZeZ SP61dzieInie o wartosti poczatkowej od O z†

do 3.500,00 z† wartoSci nie przekraczajacej kwoty ok「eSlonej w przepisach

POdatkowych. obciaZaja koszty sp61dzielni w momencie wyda nia do

eksploata郎, KaZdγ Srodek tn〃aly jest kIasyfikowany zgodnie z kIasyfika申

frodk6w t「watywh.

Amo巾曙a句a

l. Srodki tn間he do 3_500し00 z富umarzane s車w lOO % w miesiacu

P「Zekazania do ufytkowania. NaIeZy uwzgiedni6 nowe regulaQje

dotyczace fabrycznie nowych Srodk6w trwalych zaliczonych do grupy 3-6

i 8 K看agyfika画S調dk6w T「walych nabytych w roku podatkowγm, W

k脆rym Srodki te zostaly wprowadzone do ewiden郎Srodk6w trwafych

OraZ Wa競OSci niemate「iaInych i prawnych.

Przepisy ustavy obowiaz山a od 12 sierpnia 2017 「. z moZIiwostia

ZaStoSOWania ich do frodk6w t「walych nabytych od OI stycznia 2017 「■ i

dokonanych od tego dnia wptat na poczet nabycia tych S「odk6w○

○l.2. Wycena S'od略w tnrafych i wal巾oSci niematerialnych i prawnych.

Srodki trwa書e i wartoSci niematerialne i prawne wycenia sie wedlug cen

nabycia Iub koszt6w wytworzenia lub wartoSci przeszacowanej /po

aktuaIiza申WyCeny/ pomniejszonγCh o odpisy amo巾yzacyjne a takねo

odpisy z tytufu t「watej utraty wartdsci, Srodki trwale i wartoSci

niematerialne i prawne umarza sie metodami ok「eSIonymi w punkcie 3 ww-

寒13。Zasady wyceny調zIiGZe育mi巾Okresouvych pMZyChod6w i koszt6w.

1. Rozliczenia miedzyok「esowe przychod6w to stan na dzieh biiansovy

wa直OSci nominaInej p「zychod6w /d†ugo i k「6tkoterm inowych′ kt6rych

realiza句a nastepuje w okresach przyszlych. Do rozIiczeh

miedzyokresovych przγChod6w zaIicza sie miedzy imymi:

- PObrane wptaty lub zarachowane naleZnosti od os6b uZytkujacych

lokaIe i kontrahent6w za Swiadczenia, kt6「e zostana wykonane

W naStePnym rOku obrotowym,



ーP「ZeWidziane do umo「zenia zobowiazania do czasu uznania przez banki

iub wie「zycjeii ugody /uktaduI o sp†acie zobowiazah za zreaiizowane,

- OtrZymane Zaliczki na poczet wa巾OSci sprzedawanych przez sp6tdzieInie

Iokali.

Il.4. RozIiczenia miedzγOk「esowe koszt6w i przychod6w.

W ciagu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozIicze高

miedzyokresowych sa miedzy imymi:

- rOZiiczenia miedzyok「esowe koszt6w - Obejmuja nadwyZke koszt6w

nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ewidencja jest

P「OWadzona dla kaZdej nie田ChomoSci.

- rOZIiczenia miedzyokresowe obejmuja r6wnieZ nadvyZke przychod6w

nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ewidencja jest

P「OWadzona dia kaZdej niemuchomoSci,

- koszty czγnSZ6w i dzierZawy pねconych z g6ry,

- koszty eneI画i opねconei z g6ry.

- koszty ubezpiecze〇年majatkowych.

- koszty oplat za wieczyste u主y[kowanie g「unt6w.

- POdatek od niemuchomoSci,

- Odpisy na fundusz Swiadczeh so句ainych,

- nali⊂ZOne Z g6ry odsetki od kredyt6w.

- naiiczone z g6ry inne koszty finansowe.

inne kos加y dotyczace nastepnych ok「es6w sp「awozdawczych

/prenumeraty, PrZedpねty, ubezpieczenia, itp,/,



Koszty pedIegajace aktywowaniu na koncie 「ozIi⊂Zei千miedzyok「esowych

roziiczane sa:

- P「OPO巾Onainie do uptywu czasu w koiejnych okresach obrotowych.

kt6rych dotycza.

Il.5. Ewidencja dla cei6w rozliczenia z u「zedem skarbowym

鵬u V柵「

NaIiczony podatek od towar6w i ustug VAT odprowadzanY jest od

dodatkowych kom6rek i garag亘

Sprzeda mate「ia脆w. us山g, toWa「6w iub imych skladnik6w m皐jatkowych

POdlega ksiegowaniu w wartoSci netto na kontach ze sprzedaZy, POdatek

naieZny ewidencionowanγ jest na koncieル221”.

Roziiczenia z U「zedem Ska「bowym z tytulu VAV p「owadzone sa na koncie

ル22宣〃.

Saldo tego konta wykazuje na koniec kaZdego okresu wartoS6 rozIiczeh

ZgOdna z deklara〔ねVAV. Ewiden句a podatku naliczonego do 「oziiczenia w

nastepnych okresach na podstawie rejestru VATjest prowadzona na

konc盲eル之とr.

1I.6. Wyb6r systemu rachunku zγSk6w i strat.

1, W sp6idzielni spo「zadza sie rachunek zysk6w i strat w wa「iancie:

- PO「6wnawczym.

2- Wynik finansovy netto sklada sie z:

- Wyniku z gospoda「ki zasobami mieszkaniovymi dIa kaZdej

n ieruchomoSci.

- Vryniku ze sp「zedaZy pozosta佃dziaねInoSci gospoda「czej sp6†dzieini

- Wyniku z pozosta†ej dziatalnoSci ope「acyjnej.

- Wyniku z operacii finans叩h



一Obowiazkowego obciaZenia wyniku finansowego z tytu山podatku

dochodowego od os6b prawnych; POdatek dochodowy obciaZa GZM

W Zakresie podytk6w uzyskanych w nieruchomoSci w ewiden画RMK,

a pozostaty podatek dotyczacy pozosta†ej dzia†alno免i gospoda 「czej

ObciaZa pozostala dziafainoS6 gospoda「cza.

EwidenQia koszt6w p「owadzona jest w:

- uk青adzie rodzajovym

- ukladzie調dzajovym z wykorzystaniem konta ”490 - RozIiczenie

kos乙t6w〃 ,

看l.7. Metoda sporzadzania rachunku przeplyw6w pienieかγCh.

Sp61dzielnia sporzadza rachunek p「zeptyw6w pienieinych metoda:

- pOSrednia,

川.　Prowadzenia ksiag rachunkowych sp6軸zieini.

I○○.1. ZakIa血州V Plan I(bnt

Zakねdovy P!an Kont sp6tdzieini zawie「ajacy wykaz kont ksiegi g16wnej i

kont ksiag pomocniczych oraz przyjete przez sp6†dzieInie zasady k!asyfika匂i

Zda「ze育gospoda「czych, ZaSady prowadzenia kont ksi尋g pomocniczych o「az

POWiazania kont ksiag pomocniczych z kontami ksiegi g胎wnej stanowi

之。埋れik n「 ….瓦............

IV_　Sys置em ochrtmγ danych ○○ SP6idzieini.

iV.1. Ochrona dokument6w i ksiag rachunkowych〇

円zyczne zabezpieczenie zewn申rzne zapewnia ochrone p「zed dostepem

OS6b nieupowainionγCh do nastepujacych element6w systemu

rachunkowoSci i dokumenta事sp6tdzielni:

- SP細さEtu bmPuteroWegO WSPOmagaja⊂egO ksiegowoS6,

- ksiegowego systemu informatycznego,

- kopii zapasowych zapis6w ksjegowych



ーZaSad rachunkowoSci. ksi車g rachunkowych, dowod6w ksiegovych,

dokumenta郎inwentaryzacyjnej. sprawozda h fi na nsowych ,

Dla p「awidlowej ochrony ksi亀g rachunkovych stosowane sa:

- nOiniki danych odporne na zag「oienia,

- SyStematycanie tworzone - reZen〃OWe kopie zbior6w danych zapisa nych

na tn〃atych noSnikach informacji.

- PrOgramy komputerowe i dane informatycznego system u rachunkowoSci

Chronione sa przed dostepem os6b nieupowaZnionych i zniszczeniem

POPrZeZ ZaStoSOWanie wね免iwych 「ozwiaza育organizalvinych i

PrOg「amOvyCh.

Stosuje sie zasade,ねkompietne ksiegi rachunkowe d「ukowane sa nie

P6Zniej niZ na koniec roku obrotowego. Za r6wnowaZne z wyd田kiem uznaje

Sie przeniesienie treSci ksiag rachunkowγCh na innγ kompute「owy no$nik

danych. zapewniajacy tnmaloS6 zapisu informa坤, P「ZeZ CZaS nie kr6tszy niZ 5

1at,

IV.2. Ok「esy przechowywania zbio「6w.

IV.2.1. T調の置きPIZedll叩Wanie /zmiany od 2019 「.1

0d OI stycznia 2019 「. wesz†y w Zycie nowe zasady a「chiwiza匂i dokument6w

ksiegovych. ZIikwidowany zostal obowiazek trwa†ego /bezterminowego/

PrZeChowywania zatwie「dzonγCh sprawozdaI紬nansovych- Okres ich

archiwiza画Skr6cono do 5 1at, Iiczac od po⊂Zatku roku nastepujacego po

ZatWierdzeniu sprawozdania.

IV.2. 2. Ok「esowe przechowywanie

Ustawa o rachunkowo$ci okreSla r6wnieZ okresy a「chiwiza印dokument6w

鵬iego叩ch.

Rodzaje dokument6w i te「miny ich p「zechowywania:

-　ZatWie血zone roczne sprawozdania finansowe - 5 1at, iiczac od poczatku

roku nast糾ujacego po roku obrotovym. w kt6「ym nastapi†o zatwierdzenie,



ーtsiegi rachunhowe - 5 1at.

一kaれγ Wynagrodzeh pracownik6w iub odpowiedniki - nie kr6cej nii 5 iat.

PIZeZ Ok「es wymaganego dostepu do tych informa画, kt6ry wynika z

PIZePis6w eme「ytainych i rentowych oraz podatkowychノ

ーdowodγ ksi錘owe dotyczace w巾yw6w ze sprzedaZy detalicznej - do dnia

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za da ny rok ob「otow nie kr6cej

jednak niZ do dnia rozliczenia os6b, kt6rym powie「zono sktadniki aktγW6w

Objete sprzedaZa detaiiczna,

- doo巾k覇鎚PWe dotl間臓S事Odk6w trwafych w budowie, pOZyczek,

kn叫巾ty um6w handIolnyCh. ruszczel子dochodzonych w postepowaniu

CyWilnym badZ objetych postepowaniem karnγm lub podatkowym - prZeZ

5 Iat od p。僻耳tku roku nastepl兎cego po roku ob「otowym, W kt6rym to

OPeraCje, tranSakqje i postepowania zostaty ostatecznie zakohczone,

SPねcone, 「OZiiczone iub p「zedawnione,

一dokume鵬acia p鳴同SPusobu p「owadzenia rachunkowoSci - nie

kr6cej niZ与!at od upIywu jej waZnoSci.

一dokumenty inwentaryzacyjne - 5 1at

- ime da田町巾tsi鎚r剛e i sp細長調oZdania - 5 1at, kt6rych obowiazek

SPOrZadzania wynika z ustavry o rachunkowoSci.

PowγZsze te「miny ob!icza sie od poczatku 「oku nastepujacego po 「Oku

Ob「otovvym, kt6「ego zbiory /dokumenty/ dotycza.

Dla whaSciwego ujmowanja w ksiegach rachunkowych wszystkich zdarzeh i

OPe「a画gospoda「czych Sp6†dzie!nia Mieszkania 〃OsadaしeSna〃 w Mi育eku

Mazowieckim p「zyimuie do stosowania opisy i sposoby ksiegowah zawarte

We Wzorcowym Pianie Kont Sp6†dzieini Mieszkaniowej auto「StWa Zofii

Rog62 /stan prawny na dzie育Ol.01.2020 「./ vydany przez Zwiazek

Rewizyjny Sp6帽zielni Mieszkaniowych RP.



Zatacznik n「 l - vykaz kont ksiegi gtownej i kont ksiag pomocni(ZyCh

Zalacznik nr 2 - Wz6「 bilansu

Zalacznik nr 3 - Rachunek zysk6w i strat - WZ6r

Za「zad SM 〃Osada LeSna’’

SPO器豊吉認OWA

O5-300 M'hsk Mazov¥′leCkl

”Zasady PoIftyki RachunkowoSci“ w Sp6†dzielni Mieszkaniowej 〃Osada

LeSna〃 w Mifisku Mazowieckim ui, Gen. K. Sosnkowskiego 41〃c〃 zosta†y

przyi咋i zatwierdzone =chwafa N「 A粋似z dnia.・4-餌重し細飯・・

Rady Nadzorczej SM ”OsadaしeSna〃 w Mihsku Mazowieckim.


