
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011.

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie jest organizacja pożytku publicznego i nie prowadzi działalności 
gospodarczej.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu.
- Środki trwale wycenia się według cen zakupu.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych stosuje się stawki zgodne z wykazem 
rocznym stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.
- Pozostałe składniki wycenia się według otrzymanych faktur i rachunków.

Aktywa trwałe.
- Stowarzyszenie nie posiada aktualnie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

II

Rzeczowe aktywa obrotowe.
- Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w wysokości; 2.685,89 zł.

III

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na etacie.
- Wszystkie prace w stowarzyszeniu wykonywane są przez członkinie w ramach wolontariatu.
  Stowarzyszenie zatrudniło w bieżącym roku obrotowym, na umowy zlecenia, psychologa, rehabilitanta oraz 
rehabilitanta od drenażu limfatycznego reki, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

IV

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów ze wskazaniem ich pochodzenia:
 1. Składki członkowskie                                                                                          - 2.015,00
 2. Darowizny                                                                                                         - 3.100,00
        w tym; 
            - Przedsiębiorstwo Obrotu i Fabrykacji i Art. Medycznych POFARM Poznań        - 300,00 
            - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość                                        - 800,00 
            - ROCHE Polska Sp. z.o.o. UNKNOWN w Warszawie                                        - 2.000,00 
 3. Dotacje                                                                                                          - 8.581,90
        w tym;
- wójt Gminy Hrubieszów                                                                                         - 200,00
- Powiat Hrubieszów                                                                                                - 8.381,90 
4. Przychody finansowe - odsetki                                                                              - 0,08
                                    ........................................................................................................................................    
           
                                                                                          RAZEM PRZYCHODY:   - 13.696,98

V

Informacje o strukturze rodzajowej kosztów.
 1. Zużycie materiałów.                                            - 502,05
 2. Usługi łączności telekomunikacyjnej.                     - 361,26
 3. Usługi bankowe.                                                  - 275,00
 4. Usługi psychologa.                                               - 700,00
 5. rehabilitacyjne.                                                 - 4.609,00
 6. Wycieczki.                                                        - 3.786,00
 7. Podróże służbowe.                                               - 948,87
 8. Składka na Federację Stowarzyszenia Amazonki    - 200,00
                                                ............................................................................
                                                             RAZEM: - 11.382,27

VI

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Koszty statutowe.
 1. koszty wyjazdów turystycznych imprez integracyjnych  - 3.786,09
 2. Koszty rehabilitacji                                                     - 5.309,00
                                                             .........................................................
                                                                  RAZEM: 9.095,09

VII

Koszty administracyjne
 1. Zużycie materiałów.  -502,00
 2. Usługi obce              - 636,26
 3. Pozostałe koszty.   - 1.148,87
                 ..............................................
                     RAZEM : 2.287,18

VIII

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2011 r. wynosił 231,39 zł. W trakcie roku obrotowego 2011 fundusz 
powiększył się o kwotę 139,79 zł., równowartość wysokości zysku za 2010 r. i wynosi 371,18 zł.

IX

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
 Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011 r. wynosi 2.314,71 zł. i zwiększy fundusz statutowy 
Stowarzyszenia Amazonki w Hrubieszowie.

Druk: MPiPS


