Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Sto!ecznej Komunikacji
za okres 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009

1) SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Sto!ecznej Komunikacji mie"ci si# przy ulicy
Mrocznej 5 lok. 23 w Warszawie. Kod pocztowy 01-456. Stowarzyszenie zosta!o
utworzone w roku 2006. Spó!ka otrzyma!a numer identyfikacji podatkowej NIP:
5272520041.
28 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie uzyska!o status organizacji po$ytku
publicznego.

2) Stowarzyszenie

nie

sporz%dzaj%cych

posiada

innych jednostek

samodzielne

sprawozdania

organizacyjnych
finansowe,

jak

(zarówno
te$

nie

sporz%dzaj%cych takich sprawozda&).

3) Podstawowy przedmiot dzia!alno"ci wg PKD to:
a) Dzia!alno"'

pozosta!ych

organizacji

cz!onkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana (94.99.Z)
b) Dzia!alno"' w zakresie architektury (71.11.Z),
c) Dzia!alno"' w zakresie in$ynierii i zwi%zane z ni% doradztwo techniczne
(71.12.Z).
d) Wydawanie czasopism i pozosta!ych periodyków (58.14.Z),
e) Wydawanie ksi%$ek (58.11.Z),
f) Dzia!alno"' zwi%zana z organizacj% targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

4) W dniu 05 lipca 2006 roku Stowarzyszenie SISKOM zosta!o wpisane do
Krajowego Rejestru S%dowego w S%dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII
Wydzia! Gospodarczy pod numerem 0000260007, sygnatura akt: WA.XII NSREJ.KRS/22024/08/426
Stowarzyszenie posiada tak$e statystyczny numer Regon: 140631551

5) Sk!ad Zarz%du Stowarzyszenia tworz%:
Jan Jakiel – prezes
Robert Chwia!kowski – vice prezes
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Jakub Adamski – sekretarz
S!awomir Lorenc – skarbnik
Tomasz Kret – cz!onek zarz%du
Wojciech Tumasz – cz!onek zarz%du

6) Najwa$niejszymi celami statutowymi Stowarzyszenia SISKOM s%:
a) Informowanie spo!ecze&stwa o planowanych dzia!aniach inwestycyjnych oraz
wydatkowanych na ten cel "rodkach publicznych.
b) Popieranie i wp!ywanie na rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawy
bezpiecze&stwa ruchu drogowego.
c) Wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia !adu
przestrzennego.
d) Popularyzacja wiedzy dotycz%cej infrastruktury komunikacyjnej.
e) Propagowanie rozwi%za& komunikacyjnych najlepszych pod wzgl#dem
technicznym, ekonomicznym, spo!ecznym i "rodowiskowym.
f) Prowadzenie dzia!a& maj%cych na celu ochron# "rodowiska i zrównowa$ony
rozwój.
g) Integracja "rodowisk popieraj%cych rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
h) Wspieranie

procesu

edukacyjnego

studentów

z

ró$nych

"rodowisk

akademickich w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Powy$sze cele realizowane s% poprzez:
a) Prowadzenie strony internetowej zawieraj%cej informacje o planowanych,
projektowanych i istniej%cych elementach infrastruktury komunikacyjnej.
b) Prowadzenie

dzia!a&

i

kampanii

na

rzecz

rozwoju

infrastruktury

komunikacyjnej i elementów z ni% zwi%zanych oraz poprawy jako"ci
komunikacji.
c) Podejmowanie

dzia!a&

na

rzecz

rozwoju

komunikacji

publicznej

i indywidualnej.
d) Propagowanie przyk!adów dobrych praktyk w zakresie komunikacji oraz
racjonalnych zachowa& komunikacyjnych.
e) Organizacj# i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach,
kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wyk!adach, wystawach
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i wycieczkach, przedstawiaj%cych aktualny stan oraz wiedz# dotycz%c%
planowanych, projektowanych i istniej%cych inwestycji.
f) Wyst#powanie na prawach strony reprezentuj%cej interes spo!eczny oraz
interes prawny uzasadniony celami statutowymi:
i) w post#powaniach administracyjnych,
ii) w procedurach zwi%zanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
iii) w post#powaniach s%dowych.
g) Opiniowanie strategii, studiów, polityk, planów, programów, projektów, decyzji
i uchwa! organów administracji pa&stwowej i samorz%dowej.
h) Monitorowanie i udzia! w planowaniu wydatkowania "rodków publicznych,
opiniowanie projektów bud$etów i wieloletnich planów finansowych oraz
monitorowanie przygotowania i przebiegu procedur o udzielnie zamówienia
publicznego.
i) Przeprowadzanie i przedstawianie niezale$nych opracowa&, studiów, bada&,
analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze sk!adaniem wniosków
i postulatów w sprawach z zakresu dzia!alno"ci statutowej.
j) Aktywne dzia!ania na rzecz zwi#kszania roli partycypacji spo!ecznej
w planowaniu i przygotowywaniu inwestycji.
k) Monitorowanie i raportowanie sytuacji, w których organy pa&stwa lub
samorz%du terytorialnego ograniczaj% mo$liwo"' partycypacji spo!ecznej.
l) Wspó!prac#

z

innymi

przedsi#biorstwami,

stowarzyszeniami,

"rodkami

masowego

fundacjami,
przekazu,

z

instytucjami,
administracj%

pa&stwow% i samorz%dow%.
m) Prowadzenie dzia!alno"ci wydawniczej o charakterze non profit.

2) Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.

4) W

sk!ad

organizacji

nie

wchodz%

wewn#trzne

jednostki

organizacyjne

sporz%dzaj%ce samodzielnie sprawozdania finansowe.

5) Sprawozdanie finansowe zosta!o sporz%dzone przy za!o$eniu kontynuowania
dzia!alno"ci przez organizacj# w daj%cej si# przewidzie' przysz!o"ci, a Zarz%d
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Stowarzyszenia nie stwierdza na dzie& podpisania sprawozdania finansowego
istnienia faktów i okoliczno"ci wskazuj%cych na powa$ne zagro$enia dla
kontynuowania przez nie dzia!alno"ci.

6) Sprawozdanie

finansowe

zosta!o

przygotowane

zgodnie

z

przepisami

Rozporz%dzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowo"ci dla niektórych jednostek nie b#d%cych
spó!kami handlowymi, nie prowadz%cych dzia!alno"ci gospodarczej (Dz.U. Nr
137, poz. 1539).

7) Podstawowymi przychodami Stowarzyszenia s% sk!adki cz!onków i darowizny
a do kosztów dzia!alno"ci zalicza si# tylko koszty zwi%zane z realizacj% zada&
statutowych i koszty administracyjne. Stowarzyszenie nie posiada "rodków
trwa!ych.

8) Stowarzyszenie nie tworzy Funduszu Statutowego, a ró$nica pomi#dzy
przychodami a kosztami zgodnie z par. 2 pkt. 4 wspomnianego w punkcie 10
Rozporz%dzenia Ministra Finansów, ustalona w rachunku wyników, zwi#ksza – po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub
koszty w nast#pnym roku obrotowym.
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SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Sto!ecznej Komunikacj
(Nazwa jednostki)

REGON: 140631551
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
na dzie! ....31.01.2009............
Rachunek wyników sporz!dzony zgodnie z za"!cznikiem do rozporz!dzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539
z pó#n. zm.)

Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.
I.
II.
1

2
Przychody z dzia$alno%ci statutowej
Sk!adki brutto okre"lone statutem
Inne przychody okre"lone statutem
Przychody z dzia!alno"ci statutowej nieodp!atnej po#ytku
publicznego
Przychody z dzia!alno"ci statutowej odp!atnej po#ytku
publicznego
Pozosta!e przychody okre"lone statutem
Koszty realizacji zada! statutowych
Koszty realizacji zada$ statutowych dzia!alno"ci
nieodp!atnej po#ytku publicznego
Koszty realizacji zada$ statutowych dzia!alno"ci odp!atne
po#ytku publicznego
Pozosta!e koszty realizacji zada$ statutowych
Wynik finansowy na dzia$alno%ci statutowej (wielko%&
dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zu#ycie materia!ów i energi
Us!ugi obce
Podatki i op!aty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo!eczne i inne
"wiadczenia
Amortyzacja
Pozosta!e

2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

Kwota za poprzedni rok
obrotowy

Kwota za bie"#cy
rok obrotowy

2008
3
2 601,13
1 530,00
1 071,13

2009
4
2 493,61
600,00
1 893,61

1 071,13
707,60

1 893,61
675,88

707,60

675,88

1 893,53
0,00

1 817,73
111,00

111,00

Pozosta$e przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozosta$e koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na ca$okszta$cie dzia$alno%ci
(wielko%& dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielko"% dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielko"% ujemna
Wynik finansowy ogó$em (I+J)
Ró#nica zwi&kszaj'ca koszty roku nast&pnego (wielko"%
ujemna)
Ró#nica zwi&kszaj'ca przychody roku nast&pnego
(wielko"% dodatnia)

0,08

0,17

1 893,61
0,00

1 706,90
0,00

1 893,61

1 706,90

1 893,61

1 706,90

………………………..
Data sporz'dzenia:

Podpisy

na dzie"

31.01.2010

BILANS

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

Nale$no#ci krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe
(rodki pieni&$ne

Pozosta!e aktywa finansowe

I

II

III
1

2

Data sporz'dzenia

C

Krótkoterminowe rozliczenia
mi#dzyokresowe
Suma bilansowa

Aktywa obrotowe

B

1 893,61

1 893,61
1 893,61

1 893,61

2

D!ugoterminowe rozliczenia
mi&dzyokresowe

V

1 706,90

334,32

759,78
759,78

759,78

612,80

1

Inwestycje d!ugoterminowe

IV

2

1

1
2
3
III
IV

II

I

B

III

1
A
I
II

Nale$no#ci d!ugoterminowe

Wiersz

III

Stan na
pocz!tek roku koniec roku
0,00
612,80

AKTYWA
2
Aktywa trwa"e
Warto#ci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwa!e

Wiersz

1
A
I
II

REGON: 140631551
(numer statystyczny)

Suma bilansowa

Inne rozliczenia mi&dzyokresowe

Zobowi!zania i rezerwy na
zobowi!zania
Zobowi'zania d!ugoterminowe z
tytu!u kredytów i po$yczek
Zobowi'zania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i po$yczki
Inne zobowi'zania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowi'zania
Rozliczenia mi&dzyokresowe
Rozliczenia mi&dzyokresowe
przychodów

Nadwy$ka kosztów nad przychodami
(wielko#% ujemna)

Nadwy$ka przychodów nad kosztami
(wielko#% dodatnia)

PASYWA
2
Fundusze w"asne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

Podpisy

.....................................

1 893,61

0,00

0,00

0,00

1 893,61

1 893,61

Stan na
pocz!tek roku
1 893,61

Bilans sporz!dzony zgodnie z za"!cznikiem do rozporz!dzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z pó#n.zm.)

SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Sto!ecznej Komunikacji
(nazwa jednostki)

1 706,90

0,00

0,00

0,00

1 706,90

1 706,90

koniec roku
1 706,90

