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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 r. 

 

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności 

jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: 

 

Firma: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 

 

Siedziba i adres: 

Kraj: Polska 

Województwo: Lubuskie 

Powiat: Gorzów Wlkp. 

Gmina:  Gorzów Wlkp. 

Miejscowość: Gorzów Wlkp. 

Ulica:  Kazimierza Wielkiego 

Nr: 1 

 

Podstawowy przedmiot działalności: Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000202865 

 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki: 

 Czas trwania Izby jest nieograniczony. 

 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 

 

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej sie przewidzieć przyszłości oraz czy nie 

istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności. 

 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się 

przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazującej na zagrożenie dla 

kontynuowania działalności.   
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5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości  

z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późniejszymi zmianami), z tym, że:  

 

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Jednostka ustaliła wysokość rocznych stawek 

amortyzacyjnych na poziomie stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych uznając je za zbieżne z okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych.  

 

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej od 0 do 1.000 zł są jednorazowo 

odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania i ewidencjonowane na koncie zespołu  

4 jako niskocenne składniki majątku, natomiast środki trwałe o wartości od 1.000 zł do 3.500 zł 

zaliczane są do środków trwałych i jednorazowo umarzane w miesiącu przyjęcia.  

 

Wartości niematerialne i prawne o niskiej cenie jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł są 

jednorazowo odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania i ewidencjonowane na koncie 

zespołu 4 jako niskocenne składniki majątku.  

 

W ciągu roku obrotowego waluty obce wpływające na dewizowy rachunek bankowy jednostki 

wycenia się wg kursu kupna banku, z którego usług korzysta jednostka, natomiast rozchód środków 

pieniężnych z tego rachunku, jak i ich odsprzedaż właściwym bankom wycenia sie według kursu 

średnioważonego, ustalonego na podstawie prowadzonej kartoteki walutowej. 

 

Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalno-rentowe oraz urlopowe ze względu na małą ilość 

zatrudnionych osób. 

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości, Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów  

i rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego.  

 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości  

w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miały istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.  
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Anna Nowak - Osoba, której powierzono   

prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Gorzów Wlkp. 31.03.2017 r. 

 

 

 

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  
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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 

 


