
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI”

ZA ROK OBROTOWY
OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.

INFORMACJA DODATKOWA
Sprawozdanie sporządzone jest za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Sprawozdanie sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
(Dz.U. 137 z 2001 r, poz.1539).

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzuje się metodą liniową z
zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych.
Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu
następnym po miesiącu, w którym środek ten został przekazany do użytkowania.
Zapasy materiałów odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Stowarzyszenia nie posiada środków trwałych
Stowarzyszenie nie posiada na dzień bilansowy zapasów materiałowych, zakupów
dokonuje się wyłącznie na bieżące potrzeby.
Nie występują nierozliczone na dzień bilansowy należności natomiast zobowiązania wynoszą 
78,67 zł 
Środki pieniężne obejmują środki zgromadzone
- w kasie       6,23  zł
- na rachunku bankowym 4 731,03 zł
RAZEM 4 737,26 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów.
W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 31 247,00 zł
Z czego
-     1 620,00zł to przychody ze składek określone statutem;
-     5 950,00 zł to przychody z darowizn;
-     4 000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;
-     4 500,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
-   15 177,00 zł inne przychody określone statutem
4. Struktura poniesionych kosztów.
Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 28 478,85 zł
z czego
- 27 042,90 zł to koszty realizacji zadań statutowych
-   1 435,95 zł to koszty administracyjne.
Koszty realizacji zadań statutowych obejmują :

• koszty realizacji spotkania „ Rak to nie wyrok”/Marsz Żonkila



• organizacji ogniska integracyjnego dla członkiń koła
• zorganizowanie wycieczki 
• prowadzenie warsztatów tanecznych i ruchowych.

Struktura kosztów administracyjnych za rok 2009:
zużycie materiałów 117,01 zł
usługi obce :
a/ usługi pocztowe    71,30
b/ usługi telekomunikacyjne            931,84
c/ usługi bankowe           231,80
d/  inne usługi                                                  54,00
razem usługi obce                   1 288,94
podatki i opłaty                         30,00
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników a jedynie w roku 2009 wykonywane były umowy 
cywilno-prawne.

5. Stan i wykorzystanie funduszu statutowego.
Funduszu statutowy powstał z przeksięgowania wyniku finansowego za rok 2008 jako strata 
przychodów nad kosztami  w kwocie 1 469,82zł/

6. Gwarancje i poręczenia.
Nie udzielono gwarancji i poręczeń.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródłach ich finansowania.
Nie zaszły oraz nie planuje się znaczących zmian w strukturze przychodów, kosztów oraz
majątku i źródłach jego finansowania.

Sporządzono w Kętrzynie , dnia  30-03-2010 rok.

Podpisy członków zarządu:

Prezes – Danuta Łozowska ...................................................

Skarbnik – Danuta Kunkiewicz ....................................................


