
 ________________________________________________________________________  
Do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 

 

od 05.05.2010 do 31.12.2010 r. 

1. Nazwa:  

I. Stowarzyszenie Wspierające Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Zakładach spożywczych „BONA" „DLATEGO WARTO" 

2. Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia to zrzeszenie dobrowolne, 

samodzielne mające na celu wspomaganie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach 

Spożywczych „BONA". 

Działalność wykonywana jest na terenie kraju. 

3. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000355778 

 NIP 718 211 58 17  

REGON 200356989 

4. Sprawozdanie obejmuje okres os 05.05.2010 do 31.12.2010 r. 

5. Przyjęty rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 

kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. 

6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 

Stowarzyszenia. 

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów, 

także amortyzacji 

1. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe według planu kont spełniającego wymogi 

ustawy o rachunkowości. 

2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w 

sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 

3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych Stowarzyszenie przyjęło następujące ustalenia: 

- Składniki majątku o wartości do 1000 zł. Zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia 

materiałów, 

- Składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł. Do 3500 zł. Zaliczane są w koszty 

zużycia materiałów, jednakże prowadzona jest ewidencja tych aktywów, jako wyposażenia 

lub środków trwałych, od których dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 

miesiącu - przyjęcia do użytkowania, 



- Składniki majątku powyżej 3500 zalicza się do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do 

dokonania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek 

amortyzacyjnych. 

4. Na dzień 31.12.2010 r. Stowarzyszenie nie posiadało żadnych aktywów trwałych. 

5. Stowarzyszenie sporządza rachunek porównawczy rachunek zysków i strat, prowadzi 

ewidencje kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu „4". III. Porównywalność 

danych 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe tylko za okres od 05.05.2010 do 

31.12.2010 r. ponieważ księgi rachunkowe stowarzyszenie prowadzi od 05.05.2010 r. 

Łomża, 21.02.2010 
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