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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

 
1. Nazwa stowarzyszenia: WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
2. Siedziba: 00-901 WARSZAWA, PLAC DEFILAD 1 LOK. P937-8, 946. 
3. Działalność statutowa:  

− Rozwijanie, popularyzowanie i promocja turystyki w Warszawie i jej okolicy, 
− Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Warszawy jako miejsca 

atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, 
− Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i 

zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem 
turystycznym Warszawy i okolic, 

− Wzrost znaczenia turystyki w zakresie rozwoju Warszawy 
− Tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych, 
− Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych 

przedsięwzięć turystycznych Warszawy, 
− Prowadzenie informacji turystycznej w Warszawie i o Warszawie, 
− Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z 

władzami samorządowymi, regionalnymi i krajowymi, 
− Inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz 

turystyki, 
− Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska 

naturalnego i kulturowego Warszawy, 
− Rozwój turystyki miejskiej, w tym dla osób  niepełnosprawnych, 
− Wdrażanie strategii rozwoju turystyki w Warszawie. 

4. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Rejestr 
Stowarzyszeń,  XII wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000377161. Data 
rejestracji: 31.01.2011 roku. 

5. Dane dotyczące członków Zarządu: 
− Fijałkowski Maciej – prezes 
− Marchwica Wojciech – wiceprezes 
− Zydel Robert – wiceprezes 
− Chechlińska Małgorzata – skarbnik 
− Koźmiński Ziemowit – sekretarz 
− Sosnowski Bartosz – członek zarządu 

6. Czas trwania stowarzyszenia: nieoznaczony. 
7. Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015. 
8. Dane łączne: w skład Stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki 

organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. 
9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności Stowarzyszenia i nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na 
zagrożenie dalszego funkcjonowania jednostki. 

10. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości. Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie 
prowadzi działalności gospodarczej, zastosowano uproszczoną formę bilansu, 
rachunku wyników i informacji dodatkowej. W sprawozdaniu finansowym 
Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną i zasadą 
rzetelnego obrazu. 

11. Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie 
osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi 
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przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i 
kosztów oraz ostrożnej wyceny.  

12.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 

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 przekraczającej 3 500,00 zł. 

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 3 500,00 zł.  

Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty 
zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.  

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia 
(lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację 
rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się 
wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej.  

Odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się metodą szczegółowej 
identyfikacji odbiorcy. Nie stosuje się odpisu ogólnego. 

Inwentaryzację należności przeprowadza się: 
− należności handlowych i innych - w drodze potwierdzenia sald; 
− należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg 

rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych – w drodze weryfikacji ich stanu. 
 

Stowarzyszenie nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
związku z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości. 

 
Inwentaryzację środków pieniężnych przeprowadza się dla: 
− gotówki w kasie - w formie spisu z natury; 
− środków pieniężnych na rachunkach bankowych – w formie potwierdzenia sald. 

 
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 – umowy Stowarzyszenia.  

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Stowarzyszenia 
wpisanej do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne 
wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna). 

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej 
oszacowanej wartości. 

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 z analitykami, 
zgodnie z załączonym planem kont, uwzględniając podział kosztów na koszty związane z 
działalnością statutową oraz koszty związane z administracją Stowarzyszenia. 
 

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej 
oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które 
przekraczają 1,75% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku 
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wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w 
przypadku wielkości wynikowych. 

Stowarzyszenie sporządza jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z 
ustawą o rachunkowości i wg wzorów i zakresu określonych w ww. ustawie. W skład tego 
sprawozdania wchodzą: 

− wprowadzenie do sprawozdania, 
− bilans, 
− rachunek zysków i strat wariant porównawczy, 
− dodatkowe informacje i objaśnienia. 
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BILANS na dzień 31/12/2015   

Warszawska Organizacja Turystyczna REGON: 145929522 
  NIP: 525-253-09-70 
    

Wiersz AKTYWA Stan na koniec 

1 2 31/12/2014 31/12/2015 

A Aktywa trwałe 0,00 13 782,75 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 
III Należności długoterminowe 0,00 13 782,75 
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
B Aktywa obrotowe 344 120,76 307 070,81 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe  4 606,57 8 845,72 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
2. Należności od pozostałych jednostek 4 606,57 8 845,72 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 166,87 7 410,37 
 – do 12 miesięcy 3 166,87 7 410,37 
 – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń 
0,00 0,00 

c) inne 1 439,70 1 435,35 
III Inwestycje krótkoterminowe  339 244,19 297 643,16 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 339 244,19 297 643,16 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 339 244,19 297 643,16 
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 339 244,19 297 643,16 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 
 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 270,00 581,93 

 Aktywa razem 344 120,76 320 853,56 

Wiersz PASYWA     Stan na koniec  

1 2 31/12/2014 31/12/2015 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 320 356,66 300 739,25 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 155 977,57 320 356,66 

VIII Zysk (strata) netto 164 379,09 -19 617,41 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 764,10 20 114,31 

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
III Zobowiązania krótkoterminowe 23 764,10 20 093,78 
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek 23 764,10 20 093,78 
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13 668,67 1 943,97 
 – do 12 miesięcy 13 668,67 1 943,97 
 – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 10 094,93 18 148,65 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,50 0,50 
i) inne 0,00 0,66 
IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 20,53 
 Pasywa razem 344 120,76 320 853,56 

Data sporządzenia: 29/02/2016   
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Rachunek zysków i strat za okres  01/01/2015 -  31/12/2015 

    
Warszawska Organizacja Turystyczna REGON: 145929522 
  NIP: 525-253-09-70 
    

Pozycja Wyszczególnienie 31/12/2014 31/12/2015 

1 2 3 4 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 874 560,00 1 133 826,00 

 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 874 560,00 1 133 826,00 
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna) 
0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 
B Koszty działalności operacyjnej 684 762,10 1 150 702,76 

I. Amortyzacja 579,00 12 247,11 
II. Zużycie materiałów i energii 16 671,16 16 361,31 
III. Usługi obce 249 736,11 513 078,45 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 42 958,96 85 235,85 
 – podatek akcyzowy 0,00 0,00 
V. Wynagrodzenia 284 870,91 426 378,94 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 48 862,25 70 176,28 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 41 083,71 27 224,82 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 189 797,90 -16 876,76 

D Pozostałe przychody operacyjne 0,64 0,91 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
II. Dotacje 0,00 0,00 
III. Inne przychody operacyjne 0,64 0,91 
E Pozostałe koszty operacyjne 25 510,52 253,60 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 
III. Inne koszty operacyjne 25 510,52 253,60 
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 164 288,02 -17 129,45 

G Przychody finansowe 2 830,44 990,74 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 
 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
II. Odsetki, w tym: 2 823,94 981,11 
 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
V. Inne 6,50 9,63 
H Koszty finansowe 2 739,37 3 478,70 

I. Odsetki, w tym: 4,35 9,65 
 – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
IV. Inne 2 735,02 3 469,05 
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) 164 379,09 -19 617,41 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 
K Zysk (strata) brutto (I+J) 164 379,09 -19 617,41 

L Podatek dochodowy 0,00 0,00 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

N Zysk (strata) netto (K–L–M) 164 379,09 -19 617,41 

Data sporządzenia: 29/02/2016   
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ZA 2015 ROK 

 

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn 
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego oraz uzupełniające dane 
o aktywach i pasywach. 

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zostały zawarte we 
wstępnie do niniejszego sprawozdania. 

Ponieważ na dzień bilansowy w dyspozycji Stowarzyszenia nie pozostają żadne 
aktywa trwałe pomija się przedstawienie metod ich wyceny. 
 
Stowarzyszenie w pozycji aktywa trwałe wykazuje należności długoterminowe z 
tytułu kaucji zapłaconej na podstawie zawartej umowy najmu w wysokości 
13 782,75 zł. 
 
Aktywa obrotowe Stowarzyszenia w bilansie jednostki wykazane zostały w kwocie 
307 070,81 zł. Są to należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe – 
środki pieniężne oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które 
wykazano w bilansie w wartości nominalnej: 

− należności krótkoterminowe: 8 845,72 zł, 
− inwestycje krótkoterminowe w tym: środki pieniężne zgromadzone na 

rachunkach bankowych: 297 643,16 zł, 
− krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 581,93 zł. 

 
Odpisy aktualizujące należności nie wystąpiły. 
 
Po stronie pasywów Stowarzyszenie wykazuje na dzień bilansowy fundusz własny: 
300 739,25 zł. oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 20 114,31 
zł., w tym: 

− zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w kwocie: 4 893,00 zł. 

− zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i 
usług w kwocie: 1 093,00 zł. 

− zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych z tytułu ubezpieczeń 
w kwocie: 12 162,65 zł. 

− zobowiązania wobec dostawców wymagalne w okresie 12 miesięcy w 
kwocie: 1 943,97 zł. 

− zobowiązania wobec pracowników wymagalne w okresie 12 miesięcy w 
kwocie: 1,16 zł. 

− pozycji rozliczenia międzyokresowe wykazano przychody przyszłych 
okresów w wysokości 20,53 zł. 

 
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły. 
 
Rezerwy nie wystąpiły. 
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Wynik Finansowy netto za rok obrotowy zamyka się nadwyżką kosztów nad 
przychodami, tj. stratą netto w kwocie 19 617,41 zł. 
 
W roku obrotowym 2015 nie wystąpiły zmiany metod wyceny aktywów i pasywów. 
 

2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 
tym przychodów określonych statutem.   
 
Na kwotę przychodów w roku obrotowym składały się składki członkowskie 
określone statutem w kwocie 1 127 826,00 zł. oraz usługi marketingowe w 
wysokości 6 000,00 zł. 
 
Wszystkie przychody zostały osiągnięte na terenie kraju. 
 
Przychody finansowe Stowarzyszenia to skapitalizowane odsetki od środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 981,04 zł. oraz dodatnie 
różnice kursowe w kwocie 9,63 zł. 
 

3. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i 
niepieniężne. 
 
Koszty podstawowej działalności operacyjnej poniesione w roku 2015 miały wartość 
1 150 702,76 zł. Ich struktura była następująca: 

− amortyzacja: 12 247,11 zł. 
− zużycie materiałów: 16 361,31 zł. 
− usługi obce: 513 078,45 zł., w tym: 

• usługi księgowe i doradcze - 20 680,00 zł. 
• usługi notarialne i prawnicze - 22 721,54 zł. 
• najem nieruchomości - 74 553,33 zł. 
• usługi telekomunikacyjne i internet - 9 733,85 zł. 
• usługi informatyczne - 2 894,60 zł. 
• usługi transportowe – 28 900,76 zł. 
• usługi drukarskie – 37 489,18 zł. 
• ubezpieczenia -  604,00 zł. 
• usługi pocztowe i kurierskie - 1 861,41 zł. 
• szkolenia – 1 850,54 zł. 
• usługi marketingowe i PR - 26 000,00 zł. 
• koszty działań promocyjnych – 186 179,43 zł. 
• koszty targów, workshopów i wystaw - 76 113,48 zł. 
• usługi pozostałe – 20 404,36 zł. 
• usługi bankowe – 3 091,97 zł. 

− podatki i opłaty: 85 235,85 zł. 
− wynagrodzenia: 426 378,94 zł. 
− ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 70 176,28 zł. 
− pozostałe koszty rodzajowe: 27 224,82 zł. 

 
4. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych 

związanych z działalnością statutową. 
 
Na dzień bilansowy tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły. 
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5. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach 

majątku i źródłach ich finansowania. 
 
Zarówno skala, jak i zakres prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia nie 
umożliwiły zaobserwowania tendencji takich zmian. 
 

6. Informacje o sprawach osobowych. 
 
Informacje o średniorocznym zatrudnieniu: 

− umowy o pracę : 5 osób, 
− umowy cywilno-prawne : 4 osoby. 

 
Wynagrodzenia Zarządu: 
W 2015 roku Stowarzyszenie nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzeń z 
tytułu pełnionych funkcji, odszkodowań i odpraw z tytułu zakazu konkurencji. 
 
Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu: 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku członkowie Zarządu nie mieli zobowiązań z tytułu 
otrzymanych od Stowarzyszenia pożyczek i innych świadczeń o podobnym 
charakterze. 
 

7. Zmiany zasad rachunkowości. 
 
W roku obrotowym 2015 nie doszło do zmiany zasad rachunkowości. 
 

8. Stowarzyszenie nie posada zawartych umów leasingu czy dzierżawy.  
 

9. Dane o strukturze kapitału – nie było zmian w strukturze kapitału - funduszu 
podstawowego w roku obrotowym. 
 

10. Nie wystąpiły umowy i inne porozumienia nie ujęte w bilansie. 
 

11. Nie planuje się poniesienia istotnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w 
roku przyszłym. 
 

 

 

 

 
Przygotowała w dniu 29 lutego 2016 roku: 
 
 
Magdalena Maciejewska ______________________ 
 
 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia: 
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Fijałkowski Maciej – prezes ______________________ 
 
Marchwica Wojciech – wiceprezes ______________________ 
 
Zydel Robert – wiceprezes ______________________ 
 
Chechlińska Małgorzata – skarbnik ______________________ 
 
Koźmiński Ziemowit – sekretarz ______________________ 
 
Sosnowski Bartosz – członek zarządu ______________________ 
 


