
Uchwała N r . 
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. 
z dnia 08.04.2016r. 

w sprawie: 
sporządzenia sprawozdania finansowego w sposób uproszczony zgodnie z załącznikiem Nr 5 
do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. poz.1333) 

81. 

Na podstawie art.3ust.lc ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 330 z p.zm.), art.lpkt.2 lit.c, art.óust.l, art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o 
rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. postanawia: 

1. Uznać Spółdzielnię za jednostkę małą zgodnie z art.3 ust. lc ustawy o rachunkowości w związku 
ze spełnieniem warunków określonych w w/w art. Spółdzielnia w roku poprzedzającym rok 
obrotowy (2015) oraz w roku obrotowym (2016) nie przekroczyła dwóch wielkości charakteryzujących 
małe jednostki: 

a/ przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów - 34.000.000 zł 
b/ średnioroczne zatrudnienie 50 osób. 

2. Upoważnia Zarząd Spółdzielni do sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem 
n/w przepisów: 

- art.46 ust.5 pkt.5 u.o.r., tj. sporządzaniu uproszczonego bilansu zgodnie z nowym 
załącznikiem nr 5 do u.o.r., 

- art.47 ust.4 pkt.5 u.o.r., tj. sporządzaniu uproszczonego rachunku zysków i strat (w wariancie 
porównawczym) zgodnie z załącznikiem nr 5 do u.o.r., 

- art.48 ust.4 u.o.r., tj. sporządzaniu uproszczonej informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do u.o.r., 

- art.48a ust.4 u.o.r., tj. sporządzaniu zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, 
- art.48b ust.5 u.o.r., tj. odstąpieniu od sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, 
- art.49 ust.6 u.o.r, tj. sporządzaniu sprawozdania z działalności w formie uproszczonej. 

3. Zobowiązuje Zarząd do opracowania na podstawie w/w przepisów własnych wzorów sprawozdań 
obejmujących informacje istotne dla ich przejrzystości i czytelności dla członków Spółdzielni. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdań za rok obrotowy 2016. 

za przyjęciem niniejszej uchwały głosowało - członków Spółdzielni 

ję przeciw uchwale głosowało - ...7^... członków Spółdzielni 

1 1 Jjjjj głosy wstrzymujące się - członków Spółdzielni 

aj Sekretarz Przewodniczący 
^ ^ ^ Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 

(y/youobo 



UZASADNIENIE: 

Na mocy art.l pkt.2 lit.c ustawy z dnia 23 lipca 2015r. o zmianie ustawy o rachunkowości 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) z dniem 23 września 2015r. do polskiego prawa 
bilansowego wprowadzona została nowa kategoria jednostek - jednostki małe. 

W rozumieniu art.3 ust.lc u.o.r. - jednostkami małymi są jednostki, jeżeli spełniają 
jednocześnie dwa warunki. 

Po pierwsze, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie 
finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z 
następujących trzech wielkości: 

a/ 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 
b/ 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 
c/ 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. 

Spółdzielnia w latach 2015 i założeniach na 2016r. osiągnie: przychód netto ze sprzedaży w 
wysokości ~ 26.000.000 zł średnioroczne zatrudnienie ~ 29 etatów. 

Drugi warunek, od którego zależy uznanie danej jednostki za małą, to podjęcie przez organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe decyzji w sprawie sporządzenia tego sprawozdania w 
sposób uproszczony. 


