
INFORMACJA DODATKOWA

I. Dane jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe
KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”
REGON : 519644307
Stowarzyszenie jest wpisane w Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000219632  w Sądzie Rejonowym w Olsztynie 
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

II. Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2012 - 31.12.2012 r. 

III.  W  skład  jednostki  nie  wchodzą  jednostki  organizacyjne  sporządzające  samodzielne 
sprawozdania finansowe.

IV. Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności 
przez jednostkę w przyszłości oraz braku zagrożeń dla jej kontynuowania.

V. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości / metody wyceny aktywów i pasywów:
1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są amortyzowane i umarzane zgodnie z 
zasadami  określonymi  w  ustawie  z  15  lutego  1992r.  o  podatku  dochodowym  od  osób 
prawnych, przy czym :
- wartości niematerialne i prawne o wartościach powyżej 3.500 zł są amortyzowane wg stawki 
a o wartościach od 350-3.500 zł w 100 % w momencie oddania do użytkowania,

            - 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, a składniki majątkowe o wartości 350,00zł-3.500,00 zł są zaliczane
           w  koszty w 100% w  momencie przekazania ich do użytkowania.

Przedmioty poniżej 350 zł zaliczane są do materiałów
2. Majątek obrotowy jednostki stanowią środki pieniężne.
    Należności i środki pieniężne są wykazane w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy, 
jeśli są wyrażone w walutach obcych, podlegają wycenie zgodnie z zasadami określonymi w 
art.30. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3.  Pasywa  jednostki  tj.  kapitał  (fundusz)  statutowy,  zobowiązania  krótkoterminowe  oraz 
przychody przyszłych okresów są wykazane w wartości nominalnej.
4. Jednostka sporządza bilans w wersji uproszczonej.

           5. Sprawozdanie sporządza się 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).

VI . Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych
Stowarzyszenie nie posiada na dzień bilansowy zapasów materiałowych, zakupów
dokonuje się wyłącznie na bieżące potrzeby.
Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.



Podatek dochodowy od wydatków na cele statutowe nie wystąpił. Nie występują nierozliczone na 
dzień bilansowy należności i zobowiązania, ani z tytułu dostaw i usług, ani z tytułu rozrachunków 
publiczno-prawnych. 
Środki pieniężne obejmują środki zgromadzone
- w kasie     167,93  zł
- na rachunku bankowym            10.817,64 zł
RAZEM 10.985,57 zł

VII. Struktura zrealizowanych przychodów.
W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 23.932,46 zł, w tym:
-    składki członkowskie -1.667,20 zł
-    darowizny– 1.140,00 zł
-    dotacja Urząd Miasta Kętrzyn 4.000,00zł 
-    dotacja Starostwo Powiatowe Kętrzyn– 1.000,00 zł
-   z tytułu wpłat 1% OPP – 16.124,39 zł
-   odsetki bankowe – 0,87zł

VIII. Struktura poniesionych kosztów.
Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 19.392,51 zł, w tym:
-  koszty realizacji zadań statutowych -18.122,27 zł:

 zakupy materiałów -5.176,95 zł
 zakup usług (masaż leczniczy, usł. gastronomiczna, transport, szycie, szkolenia, 

ulotki.plakaty, ) – 907,39 zł
-  koszty administracyjne – 1.270,24 zł:

 usługi pocztowe – 105,60 zł
 usługi telekomunikacyjne – 801,74 zł
 usługi bankowe – 33,25 zł
 składki związkowe – 200,00 zł
 za domenę internetową – 99,65 zł
 opłaty KRS 30,00 zł

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. W 2012 roku wystąpiła  umowa cywilnoprawna.

IX. Stan i wykorzystanie funduszu statutowego.
Fundusz statutowy powstaje z przeksięgowania WF. W całości przeznaczony jest na cele statutowe.

X. Gwarancje i poręczenia.
Nie udzielono gwarancji i poręczeń.
Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu.

XI. 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.

Kętrzyn , dnia  28-03-2013 roku.


