Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010r.
Polskiego Związku Krótkofalowców
1. Informacje o stowarzyszeniu:
a) Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie zarejestrowany jest w KRS w
Sądzie Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 0000088401.
Wpisu dokonano do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w dniu 03 grudnia 2004r.
b) Sekretariat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców mieści się w
Bydgoszczy przy ulicy Modrzewiowej 25, 85-635 Bydgoszcz.
c) Polskiemu Związkowi Krótkofalowców Wojewódzki Urząd Statystyczny w
Warszawie nadał numer identyfikacyjny w systemie REGON – 000826125.
d) Polski Związek Krótkofalowców nie prowadzi działalności gospodarczej
2. Polski Związek Krótkofalowców jest stowarzyszeniem, którego działalność statutowa
nie jest określona terminem zakończenia, i nie przewiduje się w najbliższych latach
jego rozwiązanie.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
3. Celami działania Polskiego Związku Krótkofalowców jest:
a) Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty
i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności
państwa ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a
także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami, oraz działalności wspomagającej
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty
realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
b) Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych
zakresów częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów
częstotliwości.
c) Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w zakresie
budowy urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego
eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.
d) Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacjami i jednostkami organizacyjnymi krajowymi,
zagranicznymi, jak również międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do celów
określonych w statucie.
4. W Polskim Związku Krótkofalowców rok obrotowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym
5. Polski Związek Krótkofalowców stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących
działalności gospodarczych (Dz. U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539 z późn. zm.).

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Sekretariatu Zarządu Głównego
PZK i 25 oddziałów terenowych, nie posiadających osobowości prawnej,
wchodzących w skład stowarzyszenia.
Oddziały terenowe PZK objęte sprawozdaniem:
OT-01 Dolnośląski Oddział Terenowy PZK
OT-03 Świętokrzyski Oddział PZK
OT-04 Bydgoski Oddział PZK
OT-06 Katowicki Oddział Terenowy PZK
OT-12 Krakowski Oddział PZK
OT-14 Zachodniopomorski Oddział PZK
OT-15 Łódzki Oddział PZK
OT-18 Rzeszowski Oddział PZK
OT-20 Lubelski Oddział PZK
OT-21 Olsztyński Oddział PZK
OT-22 Środkowo-pomorski Oddział PZK
OT-23 Nadnotecki Oddział PZK
OT-24 Skierniewicki Oddział PZK
OT-26 Toruński Oddział PZK
OT-27 Południowo Wielkopolski Oddział PZK
OT-28 Tarnowski Oddział PZK
OT-29 Górnośląski Oddział PZK
OT-31 Rybnicki Oddział PZK
OT-32 Lubuski Oddział PZK
OT-35 Jarosławski Oddział PZK
OT-37 Praski Oddział PZK
OT-49 Oddział PZK im. Mikołaja Kopernika
OT-50 Gliwicki Oddział Terenowy PZK
OT-51 Staropolski Oddział Terenowy PZK
OT-73 Wirtualny Oddział Terenowy PZK
6. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku wyników
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen
nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia.
• Środki pieniężne w kasie i banku wyceniło się w wartości nominalnej.
• Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
• Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty.
• Rachunek wyników sporządza się zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczych (Dz. U. Nr
137 z 2001 r. poz. 1539 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2010
Polskiego Związku Krótkofalowców
NIP: 697-10-18-247
REGON: 000826125

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych,
niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

wartości

a. środki trwałe :
wartości początkowe środków trwałych
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowej

Środki trwałe ogółem
W tym:
1. Urządzenia techniczne i maszyny
2. Inne środki trwałe

Wartość na
początku roku
obrotowego

Zwiększenie wartości
początkowej w ciągu roku
obrotowego(zakupy i
darowizny)

74.333,05

20.422,00

Zmniejszenie
wartości
początkowej w
ciągu roku
obrotowego
17.850,13

34.747,22
39.585,83

0,00
20.422,00

1.596,99
16.253,14

Stan na koniec roku
obrotowego

76.904,92
33.150,23
43.754,69

umorzenia środków trwałych
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowej
Umorzenia ogółem
W tym:
1. Urządzenia techniczne i maszyny
2. Inne środki trwałe

Dotychczasowe Zwiększenie umorzenia w
umorzenia na
ciągu roku obrotowego
początku roku
obrotowego
60.006,16
18.111,96
21.981,90
38.024,26

2.554,93
15.557,03

Zmniejszenie
umorzenia w
ciągu roku
obrotowego
17.850,13
1.596,99
16.253,14

Stan na koniec roku
obrotowego
60.267,89
22.939,84
37.328,15

Według powyższych informacji wynika, że bilansowa wartość netto środków
trwałych wynosi 16.636,93zł. W bieżącym roku obrotowym zakupiono nową kopiarkę
Toshiba
e-studio166 za kwotę 3.172,00zł oraz otrzymano z Ministerstwa Obrony Narodowej
protokołem nieodpłatnego przekazania radiostacje R-140ZI, radiostacje R-140
stacjonarne, radiostacje R-137, radiostacje KFR-140ZI o łącznej wartości 17.250,00zł.
Na koniec 2010 roku przeprowadzono przegląd i spis środków trwałych oraz
niskocennych pozostałych środków trwałych będących w ewidencji PZK. Komisja
zakwalifikowała i przeprowadziła likwidację w/w środków na łączna wartość 7.556,99zł ,
także w ciągu roku zlikwidowano niesprawną, całkowicie umorzoną kserokopiarkę
Toshiba o wartości 10.293,14zł.
b. wartości niematerialne i prawne
W bieżącym roku obrotowym wartości niematerialne i prawne nie były nabywane.
c. finansowego majątku trwałego PZK nie posiada.
2. Gruntów użytkowanych wieczyście PZK nie posiada.

3. Zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli PZK nie posiada.
4. Źródła pochodzenia i stan funduszu statutowego
Fundusz statutowy w księgach na początek 2010 roku wynosił 87.331,44 zł i nie uległ
zmianie na koniec tego roku.
5. Polski Związek Krótkofalowców w roku 2010 nie udzielał żadnych gwarancji,
poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług na 31.12.2010 r. wynosi
- 25.840,19 zł
w tym:
 P.P.U.P. Poczta Polska
- 2.996,20zł
 RF Poland
40,00zł
 Kancelaria Radcy Prawnego
732,00zł
 Polska Telefonia Cyfrowa
267,30zł
 Agencja Handlowa „Kwant”
255,00zł
 Videoexpress
861,00zł
 Urząd Skarbowy W-wa (PIT-4 za XII/2010)
507,00zł
 Rozliczenie poleceń wyjazdu
850,49zł
 Refundacja wydatków z OPP OT-14
- 5.028,82zł
 Rozliczenie wyprawy Agalega
- 12.066,79zł
 Rozliczenie wydatków OB QSL SP7
52,00zł
 Refundacja wydatków J.Dąbrowski
706,59zł
 Refundacja wydatków z OPP- OT-22
- 1.477,00zł
6. Należności na 31.12.2010 r. wynoszą 55,70zł tj. rozliczenie wydatków OB QSL SP5
– uregulowane dn.27.01.2011 r.
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
- wpłacone składki członkowskie w roku 2010 na rok 2011 - 25.482,00zł
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów :
 ubezpieczenie OC pojazdu
 ubezpieczenie OC członków stowarzyszenia -

363,32zł
1.266,66zł
1.629,98zł

9. W roku 2010 Polski Związek Krótkofalowców otrzymał darowiznę w postaci
nieodpłatnego umorzenia zobowiązania w kwocie 674.821,72 zł , nieodpłatnego
przekazania sprzętu o wartości 17.250,00 zł oraz darowizny gotówkowej w kwocie
20,00zł.
10. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło - 2 osoby
11. Zrealizowane przychody (według źródeł)
Wyszczególnienie

Przychody za rok
2009
2010
Kwota % struktury Kwota % struktury

Przychody ogółem
w tym :
- składki członkowskie
w tym: wpłacone do ZG
wpłacone i pozostające w OT

- inne przychody określone statutem
w tym:
wpłaty za dyplomy, dzienniki itp.
dotacje
darowizny
wpłaty z 1% OPP
działalność odpłatna/uczestnicy/
nadwyżka przychodów nad kosztami

1.164.535,77 100%
354.126,35

30,41%

375.957,00 30,24%

285.984,00
68.142,35

807.235,15

305.883,00
70.074,00

69,32% 864.726,35 69,56%

3.069,43
21.482,00
650.854,67
119.044,05
12.785,00
0,00

11.611,38
0,00
692.091,72
83.633,40
375,00
77.014,85

1.Przychody z działalności statutowej 1.161.361,50
2.Pozostałe przychody - operacyjne
3.Przychody finansowe

1.243.205,78 100%

25,52
3.148,75

1.240.683,35
0,27%

13,47
2.508,96 0,20%

12. Struktura kosztów
Wyszczególnienie
Koszty ogółem
w tym :
7. Koszty realizacji zadań statutowych
w tym:
a/ koszty obsługi PZK
b/ koszty działalności CB QSL.
c/ koszty działalności OB. QSL.
d/ koszty działalności sportowej
e/ koszty prezydium PZK
f/ koszty ZG PZK
g/ koszty GKR
h/ koszty zjazdu członków
i/ koszty jubileuszu związku
k/ koszty działalności odpłatnej
- dotowanej ze środków publicznych
- pokryte wpłatami uczestników (OT15)

l/ koszty działalności pokryte z 1% OPP
- refundacja wydatków na oddziałach
-refundacja wydatków obsługi PZK
j/ koszty działalności oddziałów
8. Koszty administracyjne
9. Koszty finansowe

Koszty za rok
2009
2010
Kwota % struktury
Kwota %struktury
1.087.520,92 100%
1.225.652,17 100%
945.003,00 86,90%

1.063.933,72 86,80%

691.036,60
30.474,87
27,85
11.646,61
5.444,31
14.725,74
1.215,96
13.645,66
0,00
768.217,60

796.628,34
43.273,17
5.619,27
8.635,60
8.938,65
8.125,15
2.189,13
19.256,85
19.934,74
912.600,90

39.364,35
415,00
39.779,35

0,00
375,00
375,00

16.923,17
74.702,68
91.625,85
45.380,20

60.775,88
36.570,38
97.346,26
53.611,56

140.228,45 12,89%
2.289,47 0,21%

159.528,04 13,02%
2.190,41 0,18%

13. Przekształcenie wyniku działalności PZK na podstawę opodatkowania
 Przychody z ksiąg rachunkowych
1.243.205,78 zł
% udział przychodów ze składek członkowskich
ogółem (375.957,00:1.243.205,78) x 100 = 30,24 %
 Koszty z ksiąg rachunkowych
1.225.652,17 zł
koszty sfinansowane z przychodów wolnych
• 1.225.652,17 x 30,24% = 370.637,22zł
 Koszty uzyskania przychodów (1.225.652,17-370.637,22) 855.014,95zł
 Dochód
388.190,83zł
 dochód wolny art.17 ust.1 pkt 40
375.957,00zł
 dochód wolny art.17 ust.1 pkt 6c
12.233,83zł

Uchwała nr 495/01/11
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu
21 maja 2011 r. w Burzeninie działając na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 z 2001, poz.1539 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001r), zatwierdza
bilans roczny i rachunek wyników za rok 2010 zamykających się kwotą sumy bilansowej
w wysokości 156 207,24 zł oraz wynikiem finansowym w wysokości 17 553,61 zł.
Uchwała nr 496/01/11
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu
21 maja 2011 r. w Burzeninie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za
rok 2010 postanawia przeznaczyć kwotę 17 553,61 zł. na zwiększenie przychodów
w następnym roku obrotowym.

