Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r.
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., uzyskując
status organizacji poŜytku publicznego.
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 najbliŜszych latach jego rozwiązanie.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
3. Celami działania Polskiego Związku Krótkofalowców jest:
a) Prowadzenie działalności społecznie uŜytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk Ŝywiołowych, a takŜe 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 poŜytku 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 równieŜ międzynarodowymi mającymi cele zbliŜone 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. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
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-16 śuławski Oddział PZK
OT-18 Rzeszowski Oddział PZK
OT-20 Lubelski Oddział PZK
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OT-21 Olsztyński 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 niŜ 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 pienięŜne w kasie i banku wyceniło się w wartości nominalnej.
NaleŜności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

7. Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
Podpisy członków Prezydium ZG PZK
Jerzy Jakubowski - Prezes PZK……….……...…......................................
Bogdan Machowiak - Skarbnik PZK……….…….....................................
Jan Dąbrowski - Wiceprezes PZK..……...………......................................
Piotr Skrzypczak - Wiceprezes PZK…..…..................................................
Tadeusz Pamięta - Sekretarz PZK…...………..….......................................
Zbigniew Mądrzyński - Z-ca Prezesa ds. sportowych...................................
Jerzy Gomoliszewski - Z-ca Prezesa
ds. młodzieŜy i szkolenia..................................

Banat Aleksandra …………..
(podpis osoby sporządzającej)

Bydgoszcz, dn. 31.03.2014 r.
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