
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Spółdzielni .......................................................

za okres od 1 stycznia .....          do 31 grudnia ......    

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu w podziale na aktywa i pasywa
3. Rachunku zysku i strat
4. Informacji dodatkowej

Nazwa Firmy

Siedziba

Przedmiot działalności

Organ prowadzący rejestr

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Czas trwania działalności spółdzielni



AKTYWA  za rok ...........

Rok bieżący Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA   RAZEM

PASYWA  za rok ...............     

Rok bieżący Rok poprzedni
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA   RAZEM

Inwestycje krotkoterminowe



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok ..........

(Wariant porównawczy)
Rok bieżący Rok poprzedni

A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II.
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B.
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.
IX.
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbicia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II.
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+/- J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Przychody ze sprzedaży produktów i zwiazane z nimi

Zmiana stanu produktów (zwiekszenie +  zmniejszenie -)

Koszty działalnosci operacyjnej

Wartośc sprzedanych towarów i matyeriałów
Odpis na fundusz remontowy nieruchomosci

Odsteki



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok ..........

(Wariant kalkulacyjny)
Rok bieżący Rok poprzedni

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbicia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II.
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
K. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L+/- M)
O. Podatek dochodowy
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

Odsteki



Informacja  dodatkowa  do sprawozdania finansowego za rok ........

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,

a) Zgodnie z wymogami art. 50 ustawy o rachunkowości za rok ..... sporządzono uproszczone sprawozdanie finansowe
b)
c) W roku 2004 nie dokonywano żadnych zmian w zakresie wyceny aktywów i pasywów
d) w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach,

3. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów wymaganych statutem,

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
oraz dane dotyczące  udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań
związanych z działalnością statutową,

5. Tendencja zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku
i źródłach ich finansowania,

6. Średnioroczne zatrudnienie.

Wyceny aktywów i pasywów spółdzielni dokonano w opraciu o wymogi art. 28 ustawy o rachunkowości 
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