
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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 ce zakupu,
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych,
- pozostałe składniki wycenia się według otrzymanych faktur i rachunków

Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
II

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów:
-  przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  wynosi 16101,84 zł: w tym:
1. Składka członkowska 2115,00 zł
2. Przychody z 1% podatku dochodowego 6086,00 zł
3. Dotacja:  ze Starostwa Powiatowego 5000,00 zł
                  z Gminy Miejskiej Hrubieszów  2500,00 zł
                  z Gminy Hrubieszów 400,00 zł
4. Przychody finansowe - odsetki 0,84zł.
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie występują
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występuje
4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnym - nie występuje
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku brutto -2730,18 i przeznaczony jest na zwiększenie funduszu statutowego
6) Stowarzyszenie nie sporządza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach 
wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
7 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, nie występuje
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie planujemy
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe: nie występują
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje
II a
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich 
wyceny;  nie dotyczy

III

Nie dotyczy.

IV

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

V

1)informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty, - nie zaistniały
2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym,- nie zaistniały
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, - nie zmieniono zasad polityki rachunkowości
4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Aktywa trwałe Stowarzyszenie nie posiadało w latach ub. jak tez w 2015 r.
Aktywa obrotowe  zwiększyły się z 10819,96 zł do 13550,14 zł
Kapitał własny uległ zwiększeniu z 10819,96 zł do 13550,14 zł - w wyniku wypracowanego zysku w 2015.

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-05-25

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

Stowarzyszenie planuje w przyszłych latach kontynuację swojej działalności.

IX

Druk: MPiPS


