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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta
19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych.
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta nie posiada wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD.
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 
rejestr,  data wpisu, numer w ewidencji  oraz statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON.
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data wpisu do KRS: 29.03.2005 r.
Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 13.11.2008 r.
Numer KRS: 0000230882
Numer REGON: 200006344

5. Dane dotyczące członków zarządu.
Prezes – Marek Olesiewicz
Wiceprezes – Krzysztof Bagiński
Wiceprezes – Sławomir Radecki
Sekretarz – Tomasz Krawczuk
Skarbnik – Andrzej Paszkowski
Członek Zarządu – Andrzej Matyszewski
Członek Zarządu – ks. Andrzej Sadowski
Członek Zarządu – Mieczysław Lewkowicz
Członek Zarządu – Ryszard Dworzańczyk
Członek Zarządu – Henryk Stasiewicz

6. Określenie celów statutowych organizacji.
- Kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i 
zapewnienie mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju.
- Ochrona, wzbogacanie i promocja wartości środowiska naturalnego i kulturowego ziemi 
knyszyńskiej.

7. Wskazanie  okresu  trwania  działalności  organizacji,  jeżeli  jest  on  ograniczony  w 
statucie.
Czas trwania działalności Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta nie jest statutowo ograniczony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.



9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład 
organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielnie sprawozdania finansowe.
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta nie posiada wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych.

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości 
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 
kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, przez 
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta, co najmniej 12 miesięcy i 
dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla 
kontynuowania działalności przez Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta 
Augusta.

11.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła 
jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej 
nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 2 000 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu
w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję 
tych przedmiotów – według miejsc użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych prowadzi 
Zarząd Towarzystwa w księdze inwentarzowej. Przedmioty w okresie używania dłuższym 
niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 2000 zł, lecz nieprzekraczającej 
kwoty 3500 zł, zalicza się do pozostałych środków trwałych. Amortyzuje się je w sposób 
uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu 
następującym po miesiącu ich przekazania do używania. Środki trwałe o wartości 
przekraczającej 3500 zł. są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek 
podatkowych.
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł 
odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i 
prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej 
utraty wartości (długoterminowe), względnie nieprzewyższających cen rynkowych 
(krótkoterminowe).



Wyceny aktywów i pasywów dokonuję się wg zasad opisanych poniżej.
L.p. Składnik aktywów i 

pasywów
Zasady wyceny

1. Środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i 
prawne

Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość 
przeszacowana (po aktualizacji wyceny środków 
trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości

2. Inwestycje 
krótkoterminowe

Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od 
tego, która z nich jest niższa,
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości 
godziwej

3. Rzeczowe składniki 
aktywów obrotowych

Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen 
ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

4. Należności W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożności

5. Zobowiązania W kwocie wymagającej zapłaty
6. Rezerwy W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
7. Fundusze i kapitały, 

pozostałe aktywa i pasywa
Wartość nominalna

Knyszyn, dn. 11.03.2010 r.

Członkowie zarządu: Podpisy:

Marek Olesiewicz – prezes

Krzysztof Bagiński – wiceprezes

Sławomir Radecki – wiceprezes

Tomasz Krawczuk - sekretarz

Andrzej Paszkowski – skarbnik

Ryszard Dworzańczyk

Mieczysław Lewkowicz

Andrzej Matyszewski

ks. Andrzej Sadowski

Henryk Stasiewicz

Osoba prowadząca księgi rachunkowe:
Krzysztof Bagiński


