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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie “Miasto Jest Nasze” została zarejestrowane dnia 30.12.2014r. w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000533589,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Warszawa. Adres Stowarzyszenia: 00-581 Warszawa, ul.Litewska
10/15.
Zarząd

Stowarzyszenia

przedstawia

Sprawozdanie

Finansowe

za

pierwszy

rok

obrotowy

rozpoczynający się 30.12.2014 a kończący się 31.12.2015. Jest to pierwszy rok obrotowy w działalności
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia prezentuje sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4
do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, czyli z
zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro z zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w warunkach okoliczności niewskazujących na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów
1. Wartości niematerialne i prawne
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej
3500,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i
materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności organizacji. Wartości niematerialne i prawe o
wartości do 3500,00 zł netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu
tych aktywów.
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.1. Środki trwałe
Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości
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przekraczającej 3500 zł. Aktywa o wartości do 3500 zł netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia
materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym.
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o
dotychczasowe umorzenie.
3. Rzeczowe aktywa obrotowe
Rzeczowe aktywa obrotowe ujmuje się w księgach wg cen rzeczywistych. Organizacja nie stosuje cen
ewidencyjnych.
3.1.Inwestycje krótkoterminowe
Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Posiadane waluty obce
wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP obowiązującym w dniu
bilansowym.
4. Fundusze własne
Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w
księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa - statutu
organizacji.

Podpisy członków Zarządu
…………………………………………..
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)
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30.12.2014 - 31.12.2015

PLN

30.12.2014-31.12.2015

16 187,00
0,00
17 018,88
0,00
1 260,59
963,07
14 795,22
350,00
0,00
25,80
0,00
0,00
-507,68
0,00
-507,68
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0,00

0,00

31.12.2015
PLN

31.12.2015
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0,00
0,00
181,97
0,00
0,00
0,00
0,00
181,97

0,00

-507,68
-507,68
689,65
0,00
0,00
181,97

0,00

