Załącznik Nr 11

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016
POMORSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

1. Informacje ogólne
Podmiot: POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Siedziba: 81-345 GDYNIA, AL. JANA PAWŁA II 11

Rejestr:
POZŻ został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 30 roku 1965 w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku – Urząd Spraw Wewnętrznych. POZŻ
prowadzi działalność gospodarczą – dzierżawa gruntów, reklama.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05.10.2001 roku pod numerem:
0000049945
Głównym przedmiotem działalności jest:



ORGANIZOWANIE, ROZWIJZANIE, POPULARYZACJA ŻEGLARSTWA,
WSPIERANIE
TURYSTYKI
ŻEGLARSKIEJ,
ORAZ
WSZELKIE
FORMYDZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZGODNEJ ZE STSTUTEM
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – DZIERŻAWA GRUNTÓW, REKLAMA.

Czas trwania POZŻ zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 do
31.12.2016.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
W ocenie Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
4. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym
że:
A. Przedmioty o wartości do 300 zł nie są wprowadzane do ewidencji bilansowej
środków trwałych, WNiP i są odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
lub w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
B. Środki trwałe oraz WNiP o wartości powyżej 300 do 3500 zł są wprowadzane do
ewidencji bilansowej środków trwałych i są amortyzowane jednorazowo.
C. Środki trwałe oraz WNiP o wartości powyżej 3 500 zł są wprowadzane do ewidencji
bilansowej środków trwałych i są amortyzowane wg metod i stawek przewidzianych w
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Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z
późn. zmianami).
D. Rozchody towarów i materiałów objętych ewidencją ilościowo -wartościową wycenia
się wg zasady pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
E. Stany towarów i materiałów objętych ewidencją ilościowo - wartościową wycenia się
w ciągu roku wg cen zakupu.
Do takich materiałów należą np:
- Nagrody - ubrania sportowe, książki;
- Druki rejestracyjne;
- Druki żeglarskie.
F. Materiały bieżące nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową odpisuje się w
koszty w momencie przyjęcia. Takimi materiałami są np: materiały biurowe, materiały
gospodarcze
G. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Koszty
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynujące działalność. POZŻ sporządza
rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Ewidencja kosztów prostych
prowadzona jest na kontach zespołu 4 przenoszona jest poprzez konto 490 na
odpowiednie konta zespołu 7 w podziale na poszczególne rodzaje działalności.

6. Opodatkowanie
Nadwyżkę przychodów nad kosztami POZŻ przeznacza na cele statutowe, która jest
zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art.17 ust.1 p 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sporządził:

Gdynia, 14.02.2017 r.
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