
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 

ul. Kazimierza Wielkiego 1 

66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-286-26-34 

 

Strona 1 z 11 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia  

do sprawozdania finansowego za 2016 r. 

 

Ustęp 1. - Informacje i objaśniania do bilansu 

 

 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów 

na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 

rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.  

 

Zmiana wartości początkowej i umorzenie środków trwałych 

Nazwa grupy 

rodzajowej środków 

trwałych 

Grunty              

(w tym prawo 

użytkowania 

wieczystego 

gruntów) 

Budynki, 

lokale                 

i obiekty 

inżynierii 

lądowej           

i wodnej 

Urządzenia 

techniczne    

i maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki 

trwałe w 

budowie 

Zaliczki na 

środki trwałe 

w budowie 

Razem 

 zł zł zł zł zł zł zł zł 

Wartość brutto na 

01.01.2016 
0,00 748 750,16 77 724,69 0,00 93 864,42 0,00 0,00 920 336,27 

Zwiększenie wartości 

początkowej: 
0,00 0,00 0,00 0,00 6 168,00 0,00 0,00 6 168,00 

- aktualizacja  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 6 168,00 0,00 0,00 6 168,00 

- przemieszczenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenie wartości 

początkowej: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zbycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto na 

31.12.2016 
0,00 748 750,16 77 724,69 0,00 100 032,42 0,00 0,00 926 507,27 

Umorzenie na 

01.01.2016 
0,00 287 020,68 69 245,90 0,00 93 864,42 0,00 0,00 450 131,00 

Zwiększenia w ciągu 

roku obrotowego: 
0,00 74 874,96 8 478,79 0,00 6 168,00 0,00 0,00 89 521,75 

- aktualizacja  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- amortyzacja 0,00 74 874,96 8 478,79 0,00 6 168,00 0,00 0,00 89 521,75 

- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Zmniejszenie 

umorzenia: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie  na 

31.12.2016 
0,00 361 895,64 77 724,69 0,00 100 032,42 0,00 0,00 539 652,75 

Wartość netto środków trwałych 

Stan na 01.01.2016 0,00 748 750,16 77 724,69 0,00 100 032,42 0,00 0,00 926 507,27 

Stan na 31.12.2016 0,00 386 854,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 854,52 
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Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 

Nazwa wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych 

Wartość 

firmy 

Autorskie prawa 

majątkowe, 

prawa pokrewne, 

licencyjne, 

koncesje 

Prawa do 

wynalazków, 

patentów 

Know-

how 

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne         

i prawne 

Razem 

 zł zł zł zł zł zł zł zł 

Wartość brutto na 

01.01.2016 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 591,16 0,00 9 591,16 

Zwiększenia 

wartości 

początkowej: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- aktualizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- przemieszczenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenie 

wartości 

początkowej: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zbycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto na 

31.12.2016 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 591,16 0,00 9 591,16 

Umorzenie ma 

01.01.2016 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 591,16 0,00 9 591,16 

Zwiększenia w ciągu 

roku obrotowego: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- aktualizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenie 

umorzenia: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie  na 

31.12.2016 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 591,16 0,00 9 591,16 

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 

Stan na 01.01.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan na 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

        

 

Zmiana wartości inwestycji długoterminowych 

Wyszczególnienie Udziały w GOT Sp. z o.o. Razem 

 zł zł 

Stan na 01 .01.2016 5 000,00 5 000,00 

Zwiększenie: 0,00 0,00 

- zakup 0,00 0,00 

- inne 0,00 0,00 

Zmniejszenie: 0,00 0,00 

- sprzedaż 0,00 0,00 

- inne 0,00 0,00 

Stan na 31.12.2016 5 000,00 5 000,00 

Wartość odpisów aktualizujących  0,00 0,00 

- stan na 01 01 2016 0,00 0,00 

- zwiększenia 0,00 0,00 

- zmniejszenia 0,00 0,00 

- stan na 31.12.2016 0,00 0,00 
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Wartość netto inwestycji długoterminowych 

Stan na 01.01.2016 5 000,00 5 000,00 

Stan na 31.12.2016 5 000,00 5 000,00 

   

 

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych: 

Nie występują. 

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie 

okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10: 

 Nie występują. 

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: 

 

Nie występują. 

 

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu: 

 

Jednostka prowadzi działalność w wynajmowanym budynku, którego wartość nie jest znana. 

 

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem 

praw, jakie przyznają: 

 Nie występują. 

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: 

 Nie występują. 

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 

 Nie dotyczy. 

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile 

jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym: 

 Nie dotyczy. 
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10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

 

Zarząd proponuje, aby stratę netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w kwocie  

-80 483,29 zł pokryć w całości z zysków lat ubiegłych. 

 

11. Dane o stanie rezerwy według celu ich umorzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: 

 

Nie dotyczy 

 

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty: 

 Nie dotyczy. 

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru  

i formy tych zabezpieczeń: 

 Nie dotyczy. 

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 

otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2016 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2016 

1 2 3 4 5 

Czynne rozliczenia 

międzyokresowe, w tym: 
82 912,50 0,00 82 912,50 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 82 912,50 0,00 82 912,50 0,00 

 Czynne rozliczenia 

międzyokresowe 

przychodów, w tym: 

489 616,80 790 216,83 735,927,10 543,906,53 

- długoterminowe 489 616,80 790 216,83 735,927,10 543,906,53 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2016 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2016 

1 2 3 4 5 

Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Darowizna środków trwałych, 

środków trwałych w budowie 

oraz wartości niematerialnych 

i prawnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacje na sfinansowanie 

środków trwałych, środków 

trwałych w budowie oraz prac 

rozwojowych 

457 252,57 0,00 83 353,75 373 898,82 

Otrzymane lub należne środki 

z tytułu świadczeń, których 

wykonanie nastąpi w 

przyszłości 

32 364,23 790 216,83 652 573,35 170 007,71 

Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 489 616,80 790 216,83 735 927,10 543 906,53 
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15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji 

bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności  

i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową: 

 Nie dotyczy. 

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji  

i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań 

zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie 

należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur  

i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych: 

 Nie występują. 

17. W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane 

według wartości godziwej: 

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do 

ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość 

godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do 

przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 

(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia 

i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

Ustęp 2. - Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych. 

 Nie dotyczy. 

 

Ustęp 3. - Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat. 

 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna(rynki geograficzne) przychodów netto ze 

sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od 

siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług: 
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Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów: 

Przychody netto ze sprzedaży 
Sprzedaż netto na kraj 

Sprzedaż za granicę 

Dostawy wewnątrzwspólnotowe Eksport 

rok 2015 rok 2016 rok 2015 rok 2016 rok 2015 rok 2016 

Wyroby gotowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wyrób 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Usługi, w tym: 631 169,98 566 239,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Składki członkowskie 265 455,00 305 487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Usługi promocji 93 390,27 33 943,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reklama w Głosie Przedsiębiorcy 23 384,00 15 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody z organizacji spotkań 117 173,39 137 523,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obsługa ubezpieczenia 61 235,84 49 397,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przychody z organizacji szkoleń 15 520,00 5 546,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe 55 011,48 18 892,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Towary, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- hurt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- detal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- gastronomia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 631 169,98 566 239,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, 

dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: 

a) amortyzacji, 

b) zużycia materiałów i energii, u 

c) sług obcych, 

d) podatków i opłat,  

e) wynagrodzeń, 

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,  

g) pozostałych kosztach rodzajowych 

 

 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 

Nie wystąpiły. 

  

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: 

 Nie wystąpiły. 

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 

 Nie dotyczy. 
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6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem 

finansowym (zyskiem, stratą) brutto: 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody izb 

gospodarczych są wolne od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele statutowe, 

z wyłączeniem działalności gospodarczej. 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa - wszystkie dochody przeznacza na cele statutowe. 

 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: 

 

Nie występują. 

 

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym: 

 Nie występują. 

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; 

odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 

 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 0,00 zł, w tym na 

ochronę środowiska 0,00 zł. 

Planowane na następny rok nakłady wynoszą 0,00 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. 

 

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie: 

 

Nie dotyczy. 

 

Ustęp 4. - Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych  

w walutach obcych. 

 Nie dotyczy. 

Ustęp 5. - Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych. 

 Nie dotyczy. 

Ustęp 6. - Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe. 

 

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: 

 Nie dotyczy. 

2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 

niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane 
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w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter 

związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji 

niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich 

rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są 

niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: 

 Nie występują. 

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe: 

 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe 

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie 

1 2 

Pracownicy umysłowi 9 

Pracownicy na stanowiskach roboczych 0 

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0 

Uczniowie 0 

Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych 1 

Razem 10 

 

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących 

spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach 

wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych 

organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty 

ogółem dla każdej kategorii organu: 

 Nie występują. 

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 

udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących 

i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania 

oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych 

w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdego z tych organów: 

 Nie występują. 

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,  

b) inne usługi poświadczające, 

c) usługi doradztwa podatkowego, 

d) pozostałe usługi 

 Nie występują. 
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Ustęp 7. - Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości. 

 

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju: 

 Nie dotyczy 

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  

w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 

finansowy jednostki: 

 Nie występują. 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz 

zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: 

 Nie dotyczy. 

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: 

 Nie dotyczy. 

Ustęp 8. - Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji. 

 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: 

 

Nie dotyczy 

 

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: 

 

Nie dotyczy. 

 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% 

w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także 

informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego  

i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy: 

 

Nie występuje. 

 

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 

zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 
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jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody 

finansowe, 

 wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, 

 wartość aktywów, 

 przeciętne roczne zatrudnienie, 

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez 

jednostki powiązane 

Nie dotyczy. 

5. Informacje o: 

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne 

c) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej  

z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową 

Nie dotyczy. 

6. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to 

połączenie nastąpiło: 

 Nie dotyczy. 

Ustęp 9. - Zagrożenia dla kontynuowania działalności. 

 

Nie wystąpiły. 

 

Ustęp 10. - Pozostałe informacje i objaśnienia. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

Anna Nowak - Osoba, której powierzono   

prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Gorzów Wlkp. 31.03.2017 r. 
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Rada Izby: 

 

1. Jerzy Korolewicz, Prezes ZIPH  

2. Marta Jakowicka, Wiceprezes ZIPH 

3. Krzysztof Kononowicz, Wiceprezes ZIPH  

4. Roman Mizerny, Wiceprezes ZIPH  

5. Ryszard Wtorkowski, Wiceprezes ZIPH 

6. Roman Dziduch, Sekretarz ZIPH  

7. Arkadiusz Duk, członek Prezydium ZIPH  

8. Edyta Hubska, członek Prezydium ZIPH  

9. Grzegorz Załoga, członek Prezydium ZIPH  

 

10.  Mariusz Batura, członek Rady ZIPH  

11.  Aleksandra Głazowska, członek Rady ZIPH 

12. Ryszard Gongor, członek Rady ZIPH  

13.  Krzysztof Koniuszy, członek Rady ZIPH 

14.  Jan Kowalewski, członek Rady ZIPH 

15.  Mirosław Laszko, członek Rady ZIPH 

16.  Ireneusz Madej, członek Rady ZIPH 

17.  Marian Miłek, członek Rady ZIPH  

18.  Dariusz Mukomilow, członek Rady ZIPH  

19.  Mirosław Rawa, członek Rady ZIPH  

20.  Krzysztof Romankiewicz, członek Rady ZIPH  

21.  Edward Skałecki, członek Rady ZIPH  

22. Bogdan Ślusarz, członek Rady ZIPH  

23. Jacek Sowiński, Członek Rady ZIPH 

24. Augustyn Wiernicki, członek Rady ZIPH  

25. Anna Zyguła, członek Rady ZIPH 


