
ZAŁĄCZNIK 24,25,26,27,28,29

Strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 24

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró żnice kursowe, które 
powi ększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Spółdzielnia w roku objętym sprawozdaniem nie poniosła kosztów dotyczących sprzedaży wewnętrznej na rzecz 
budowy środków trwałych.

ZAŁĄCZNIK NR 25

Odsetki oraz ró żnice kursowe, które powi ększyły cen ę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy naszej Spółdzielni.

ZAŁĄCZNIK NR 26

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast ępny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie nale ży wykaza ć poniesione i planowane nakłady na ochron ę środowiska

Spółdzielnia nie poniosła ani nie planuje ponieść nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

ZAŁĄCZNIK NR 27

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów  i kosztów o nadzwyczajnej warto ści 
lub które wyst ąpiły incydentalnie.

Spółdzielnia w roku objętym sprawozdaniem nie poniosła kosztów ani nie otrzymała przychodów z tytułu
zdarzeń incydentalnych.

ZAŁĄCZNIK NR 28

Dla pozycji sprawozdania finansowego wyra żonych w walutach obcych – kursy przyj ęte do ich wyceny.

Nie dotyczy naszej Spółdzielni.

ZAŁĄCZNIK NR 29

Spółdzielnia nie ma obowiązku sporządzania sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, gdyż 
w poprzedzającym roku obrotowym za które sporządzono sprawozdanie finansowe nie spełniła co najmniej 
dwóch z następujących warunków :

-  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej
2 500 000,00 EURO ( tj. 10 653 750,00 zł ) - Spółdzielnia w bilansie wykazała sumę aktywów w kwocie 31 860 644,45 zł
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły 
wartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 ,00 EURO ( tj. 21 307 500,00 zł ) - w Spółdzielni ogółem
przychody netto wynosiły 11 399 586,32 zł

Warunek 1 i 3 nie zostały spełnione, co jest podstawą zwolnienia.

Objaśnienie struktury środków pieni ężnych przyj ętych do rachunku przepływów pieni ężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów 
pieni ężnych sporz ądzony jest metod ą bezpo średni ą dodatkowo nale ży przedstawi ć uzgodnienie przepływów pieni ężnych netto z 
działalno ści operacyjnej,  sporz ądzone metod ą pośredni ą; w przypadku ró żnic pomi ędzy zmianami stanu niektórych pozycji w  bilansie 
oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rach unku przepływów pieni ężnych nale ży wyja śnić ich przyczyny.

-  średnioroczne zatrudnienie na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób ( w Spółdzielni 11,1 etatów )


