
ZAŁĄCZNIK 36,37,38,39

Strona 1

ZAŁĄCZNIK 36

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu bł ędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych 
w roku obrotowym na kapitał ( fundusz ) własny z po daniem ich kwot i rodzaju.

Spółdzielnia nie popełniła błędów w ewidencji kosztów lub przychodów w latach ubiegłych.

ZAŁĄCZNIK NR 37

Informacje o istotnych zdarzeniach jakie nast ąpiły po dniu  bilansowym a nie uwzgl ędnionych w sprawozdaniu
finansowym oraz o ich wpływie na sytuacje makatkow ą, finansow ą oraz wynik finansowy jednostki.

W spółdzielni nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które miałyby wpływ na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym.

ZAŁĄCZNIK NR 38

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian za sad ( polityki ) rachunkowo ści, w tym metody wyceny, 
jeżeli wywieraj ą one istotny wpływ na sytuacje maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny
i spowodowan ą zmianami kwot ę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale ( fundusz u ) własnym oraz przedstawienie
zmiany sposobu sporz ądzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej  przyczyny.

Pozycja ta wystąpi w Spółdzielni, jeśli zmieniła w ciągu roku, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, przyjęte Spółdzielnia dokonuje zmian w zasadach ( polityki ) rachunkowości, jednak nie mają one istotnego wpływu na sytuację majątkową 
pierwotnie w zakładowym planie kont rozwiązania w zakresie jakim ustawa daje spółdzielni prawo wyboru. i finansową spółdzielni.
Zmiany to np.. : Dokonane zmiany w bilansie i rachunku zysków i strat miały na celu jedynie zmianę sposobu prezentacji danych zgodnie 
- zmiany metod wyceny rozchodu zapasów z wymogami ustawy o rachunkowości.
- rozpoczęcia tworzenia rezerw w koszty
- zmiany zasad ewidencji i wyceny składników aktywów czy pasywów
- zmiany prezentacji rachunku zysków i strat bądź rachunku przepływów pieniężnych
- zmiany w zakresie rozliczenia nieruchomości
- zmiany w zakresie rozliczenia centralnego ogrzewania
- zmiany w zakresie rozliczenia dostawy wody
- zmiany w zakresie rozliczania funduszu remontowego nieruchomości

Żadna z powyższych sytuacji w spółdzielni w roku obrotowym nie wystąpiła.

ZAŁĄCZNIK NR 39

Informacje liczbowe, wraz z wyja śnieniem, zapewniaj ące porównywalno ść danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj ący
ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Spółdzielnia dokonuje zmian w zasadach ( polityki ) rachunkowości, jednak nie mają one istotnego wpływu na sytuację majątkową 
i finansową spółdzielni.
Spółdzielnia nie dokonywała zmian w bilansie i rachunku zysków i strat w stosunku do roku ubiegłego.


