
INFORMACJA DODATKOWA

I

Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie jest organizacją 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 trwałe wycenia się według cen zakupu,
- 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
Stowarzyszenie nie posiada aktualnie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

II

Rezeczowe aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 5378,53 zł

III

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia:
1. Składka członkowska                                                                                  1985,00 zł
2. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych                             4386,30 zł
3. Darowizny                                                                                                  1400,00 zł
w tym:
-PGE Zakład Energetyczny                                                                               1000,00 zł
-Stachura Rafał                                                                                                 400,00 zł
4. Dotacje                                                                                                     11337,62 zł
w tym:
-Starostwo Powiatowe                                                                                      11037,62 zł
-Urząd Miasta                                                                                                     300,00 zł
5. Przychody finansowe, odsetki                                                                               0,72 zł
Razem przychody                                                                                            19108,92 zł

IV

Koszty statutowe:
1. Koszty wyjazdów turystycznych i imprez integracyjnych                         4696,02 zł
2. Koszty rehabilitacji                                                                             13890,00 zł
3. Składka na Federację Stowarzyszeń Amazonki                                          100,00 zł
Razem                                                                                                   18686,02 zł

Koszty administracyjne: 
1. Zużycie materiałów i energii                                                                    919,23 zł
2. Usługi obce                                                                                            801,20 zł
3. Pozostałe koszty                                                                                    4106,85 zł
Razem                                                                                                      5827,28 zł

V

Stan funduszu statutowego na dzień 01-01-2013 r. wynosił 2685,85 zł. W trakcie roku obrotowego fundusz 
powiększył się o kwotę 8096,30 zł
(równowartość wysokości zysku za 2012 r). wynosi 10782,19 zł. 
Nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła w 2013 r. - 5403,66 zł

VI

w 2013 r. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało żadnych  zobowiązań związanych z 
działalnością statutową

VII

Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2013 r. wynosi 5403,66 zł i pomniejszy fundusz statutowy 
Stowarzyszenia Amazonki w Hrubieszowie
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