
Warszawa, 08.03.2010 r.  

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 R. 

 

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji z siedzibą  w Warszawie, ul. Św. Barbary 2 

 

Przedmiot działalności jest:  

• prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej na rzecz ogółu społeczności,      

w tym: a) stymulowanie oraz propagowanie rozwoju i wykorzystania telekomunikacji lub 

łączności pocztowej, b) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej w 

zakresie telekomunikacji lub łączności pocztowej, c) doskonalenie kwalifikacji 

zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej.   

• działalność na rzecz rozwoju rynków związanych z telekomunikacją lub łącznością 

pocztową, w tym: a) udział w kształtowaniu prawa lub przepisów normatywnych, b) 

stymulowanie wdrażania nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych, c) 

promowanie konkurencyjności, w zakresie telekomunikacji lub łączności pocztowej. 

• działanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie wynikającym z celów statutowych SIT 

oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami, 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom związanym z telekomunikacją lub 

łącznością pocztową będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i i osób.  

 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym (rok obrotowy): 01.01.2009 – 31.12.2009 r. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie występowania okoliczności wskazujących 

na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

 

Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów  i pasywów (także amortyzacji), pomiaru 

wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim 

ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wyceniane są wg cen nabycia 

(jednostka nie posiada ani środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych); 

• środki trwałe niskocenne umarzane są w 100 %,  

• rzeczowe składniki aktywów obrotowych  - wyceniane są wg cen nabycia, 

• należności – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 

• zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 

• kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa  - w wartości nominalnej,  

• jednostka na dzień 31.12.2009 nie posiadała rachunków bankowych w walutach obcych. 



 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

Działalność Stowarzyszenia nie ma charakteru działalności gospodarczej, w związku z czym, 

prowadzi ona księgi rachunkowe, stosując Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 15.11.2001 w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 

nieprowadzących działalności gospodarczej. 

    

Jednostka nie posiada  środków trwałych, gruntów użytkowanych wieczyście, ani nie 

amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  

 

Majątek obrotowy Stowarzyszenia stanowią: 

1. środki pieniężne w kasie: 

- Zarząd Główny SIT                                                   118,76 zł 

      - Koło przy Telefonii Dialog                                       6.346,00 zł 

      - Koło przy Computex                                              1.310,65 zł 

      - Koło przy TP Tarnów                                                916,23 zł 

- Oddział Telekomunikacji Kolejowej                          3.418,76 zł 

- Koło przy Politechnice Warszawskiej                           995,00 zł 

- Koło przy OPTOTRAKT                                              577,00 zł 

                                                           Razem:            13.682,40 zł 

2. środki pieniężne w bankach: 

     - Zarząd Główny SIT                                              100.850,62 zł 

     - Oddział Telekomunikacji Kolejowej                            9.050,84 zł 

     - Oddział Pocztowy                                                  11.426,45 zł  

     - Oddział Gdański                                                      7.437,16 zł 

     - Koło nr 3 Exatel                                                     11.080,00 zł    

                                                       Razem:          139.845,07 zł 

 

Stan środków zgodny z raportami kasowymi i wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2009 r. 

 

Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) zapasowych i rezerwowych - Stowarzyszenie nie posiada w/w funduszy, nie tworzyło 

również żadnych rezerw celowych ani nie wykorzystywało rezerw tworzonych w latach 

wcześniejszych. 



 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 

umową, okresie spłaty: 

zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku  - 1.121,00 PLN 

od 1 roku do 3 lat - nie występują, 

powyżej 3 lat do 5 lat – nie występują,        

powyżej 5 lat - nie występują. 

 

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: w roku 2009:  

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe po stronie aktywów w kwocie 190,36 zł stanowią 

koszty dot. Sympozjum Networks 2010, które odbędzie się we wrześniu 2010 r.; krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe po stronie pasywów nie wystąpiły. 

 

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

wyniku finansowego (straty) brutto: 

Wynik finansowy (zysk)                                                           + 8.164,21 zł 

Korekta kosztów (na minus): 

     - wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania                          + 5.356,22 zł 

      

Podstawa opodatkowania (zysk) wykazany w CIT-8:                 +  13.520,43 zł 

 

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku (zobowiązań 

warunkowych, gwarancji, poręczeń, zobowiązań wekslowych). 

  

Całość przychodów są to przychody z działalności statutowej, na które składają się:  

składki członkowskie                                         51.962,00 zł 

składki członkowskie FITCE                                    525,00 zł 

pozostałe                                                             511,00 zł 

                                                    Razem:       52.998,00 zł  

 

W roku 2009 nie wystąpiły ani zyski ani straty nadzwyczajne. 

 

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

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na etacie. 

 

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 

roku obrotowego oraz o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym i nie zostały 

uwzględnione w sprawozdaniu – nie miały miejsca takie zdarzenia. 

 



Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w formie tabelarycznej, która umożliwia swobodne 

porównanie danych liczbowych z poprzednim rokiem obrotowym. 

 

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji 

Zarząd Główny 

00-686 Warszawa, Św. Barbary 2 

RG 017276654 

Rachunek wyników 

Na dzień 31.12.2009 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 

15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) 

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za 

poprzedni rok 

obrotowy  

 Kwota za 

bieżący rok 

obrotowy  

31.12.2008 31.12.2009 

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej 107 513,58  52 998,00 

I. Składki brutto określone statutem 66 253,50  52 487,00 

II. Inne przychody określone statutem 41 260,08 511,00 

1 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 

pożytku publicznego 
41 260,08 511,00 

2 Przychody z odpłatnej działalności statutowej  0,00 0,00 

3 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 0,00 

B. Koszty realizacji zadań statutowych 28 431,28 26 541,46 

1 
Koszty realizacji zadań statutowych i działalności 

nieodpłatnej pożytku publicznego 
28 431,28 26 541,46 

2 
Koszty realizacji zadań statutowych i działalności 

odpłatnej pożytku publicznego 
0,00 0,00 

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 

C. 
Wynik finansowy na działalności statutowej 

(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 
79 082,30 26 456,54 

D. Koszty administracyjne 18 307,21 19 347,03 

1 Zużycie materiałów i energii 2 428,02 1 758,99 

2 Usługi obce 7 536,57 8 198,04 

3 Podatki i opłaty 60,00 280,00 

4 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
7 900,00 9 110,00 

5 Amortyzacja 0,00 0,00 

6 Pozostałe 382,62 0,00 

E. 
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji 

A i G) 
0,09 0,00 

F. 
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i 

H) 
1 576,10 0,00 

G. Przychody finansowe 175,84 1 054,70 

H. Koszty finansowe 50,98 0,00 



I. 

Wynik finansowy brutto na całokształcie 

działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-

D+E-F+G-H) 

59 323,94 8 164,21 

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 59 323,94 8 164,21 

I. 
Różnica zwiększająca koszty roku następnego 

(wielkość ujemna) 
0,00 0,00 

II. 
Różnica zwiększająca przychody roku następnego 

(wielkość dodatnia) 
59 323,94  8 164,21 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji BILANS 

Zarząd Główny 

00-686 Warszawa, Św. Barbary 2 na dzień 31.12.2009 

RG 017276654 

                                               Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości 

        

Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 
początek 

roku 

koniec 

roku 
1 2 

początek 

roku 
koniec roku 

A Aktywa trwałe 0,00  0,00  A 
Kapitał (fundusz) 

własny 
145 436,96 153 601,17 

I 
Wartości niematerialne i 

prawne 
0,00  0,00  I 

Kapitał (fundusz) 

podstawowy 
71 490,20  71 490,20 

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  II 

Należne wpłaty na 

kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna) 

0,00  0,00 

III 
Należności 

długoterminowe 
0,00  0,00  III 

Udziały (akcje) 

własne wielkość 
ujemna 

0,00  0,00 

IV 
Inwestycje 

długoterminowe 
0,00  0,00  IV 

Kapitał (fundusz) 

zapasowy 
0,00  0,00 

V 

Długoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe 

0,00  0,00  V 
Kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny 
0,00  0,00 

B Aktywa obrotowe 150 072,96  
154 

531,81  
VI 

Pozostałe kapitały 

(fundusze) 

rezerwowe 

0,00  0,00 

I 
Zapasy rzeczowych 

aktywów obrotowych 
0,00  0,00  VII 

Zysk (strata) z lat 

ubiegłych 
14 622,82 73 946,76 

II 
Należności 

krótkoterminowe 
1 001,64  1 004,34  VIII Zysk (strata) netto 59 323,94 8 164,21 



IX 

Odpisy z zysku 

netto w ciągu roku 

obrotowego 

(wielkość ujemna) 

0,00  0,00 

B 

Zobowiązania i 

rezerwy na 

zobowiązania 

4 636,00 1 121,00 

I 
Rezerwy na 

zobowiązania 
0,00  0,00 

III 
Inwestycje 

krótkoterminowe 
149 071,32  

153 

527,47  

II 
Zobowiązania 

długoterminowe 
0,00  0,00 

III 
Zobowiązania 

krótkoterminowe 
4 636,00  1 121,00 

C 

Krótkoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe 

0,00  190,36  IV 
Rozliczenia 

międzyokresowe 
0,00  0,00 

  Aktywa razem 150 072,96  
154 

722,17  
  Pasywa razem 150 072,96  154 722,17 

 

 

 

 

 


