
INFORMACJA DODATKOWA

I

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2012

stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności 
gospodarczej.
Aktywa i Pasywa wycenia się wg następujących zasad:
- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu
-środki trwałe wycenia się 
  - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  stosuje się stawki zgodne z 
wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych 
- pozostałe składniki wycenia się według otrzymanych faktur i rachunków

Aktywa trwałe -
-Stowarzeszenie nie posiada aktualnie rzeczowych aktywów, towarów i wartości niematerialnych i prawnych

II

Rzeczowe aktywa obrotowe
- Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 10782,19 zł

III

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na etacie 
- Wszystkie prace wykonywane są przez członkinie. Stowarzyszenie zatrudniało w bieżącym roku na umowę 
zlecenia psychologa, rehabilitanta oraz  terapeutę od drenażu limfatycznego ręki w zakresie nie zbędnym do 
realizacji celów statutowych

IV

Informacja o wysokości uzyskania przychodów ze wskazaniem ich pochodzenia:
1. Składka członkowska - 1785,00 zł
2, Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  -11584,50 zł
3. Darowizny                                                                       -1800,00 zł
w tym:
- PGE Dystrybucja SA O/Zamość                                            -1000,00 zł
- Urząd Gminy w Hrubieszowie                                              -   300,00 zł
- Usługi Sprzętowo Transportowe Józef Kowalewski Hrubieszów - 200,00 zł
- AMOENA Sp. z o.o. Braci Stryjeńskich w Warszawie                - 200,00 zł
- Paweł Rybicki Hrubieszów                                                     - 100,00 zł

4. Dotacje:
- Starostwo Powiatowe Hrubieszów                                          - 7935,48 zł

5. Przychody finansowe - odsetki                                             -      0,51 zł

Razem                                                                                     23105,49

V

Informacja o strukturze rodzajowych kosztów:
-zużycie materiałów i energii                          - 3530,55
- usługi łączności telekomunikacyjnej               - 355,50
- usługi bankowe                                            - 290,00
- usługi psychologa                                         - 700,00
- usługi rehabilitacyjne                                   - 5350,00
- wycieczki                                                     -4336,22
- podróże służbowe                                         - 246,92
- Składka na Federację Stowarzyszeń Amazonki  -200,00 
Razem                                                            15009,19

VI

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-04-25

Koszty statutowe
Koszty wyjazdów turystycznych, imprez integracyjnych                                 -4336,22
koszty rehabilitacji                                                                                     -7650,00
Składka na Federację  Stowarzyszenie  Amazonki                                         -  200,00     
Razem                                                                                                      12186,22

VII

Koszty administracyjne

1. Zużycie materiałów i energii   - 1614,19
2. Usługi obce                           - 355,50
3. Pozostałe koszty                    - 853,28

Razem                                      2822,97

Stan funduszu  statutowego na dzień 01-01-2012 r. wynosił 371,18 zł
W trakcie  roku obrotowego  2012 fundusz powiększył się  o kwotę  2314,71 zł , równowartość wysokości zysku 
za 2012 r. wynosi 2685,85 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 r. wynosi 8096,30 zł

Druk: MPiPS


