Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Dane jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe:
KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
REGON : 519644307
Stowarzyszenie jest wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000219632 w Sądzie w Olsztynie
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
2. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2017 - 31.12.2017
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności.
4. Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia
rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Informacje uzupełniające do bilansu:
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Nie
udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a
także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.
1. 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.
Na majątek organizacji składają się:
Aktywa obrotowe – 11 403,22 zł, w tym:
- środki finansowe w kasie
1 012,44 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 10 390,78 zł
Pasywa – Fundusz własny - 11 403,22 zł, w tym:
- fundusz statutowy
21 783,07 zł
- strata roku bieżącego (-)
10 379,85 zł
2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
- składki członkowskie
2 308,00 zł
- darowizny
635,94 zł
- z tytułu wpłat 1% OPP
8 792,30 zł
3. Informacje o strukturze kosztów:
- koszty realizacji zadań statutowych
20 408,27 zł, w tym:
a) koszty turnusu rehabilitacyjnego w Ustce opłacone m.in. z wpłat 1%
18 590, 00 zł
b) koszty przejazdu Ustka-Kętrzyn-Ustka
1 000,00 zł
c) pełnomocnictwo pocztowe
26,00 zł
d) koszty reprezentacyjne (wieńce, kwiaty, kartki świąt.)
440,10 zł
e) Marsz Żonkila (ubezpieczenie, patyczki do balonów, ogłoszenie KTK, żonkile) 152,17 zł
f) składka członkowska- Federacja Amazonek
200,00 zł
- koszty administracyjne/ ogólnego zarządu 1 562,26 zł, w tym:
1) usługi telekomunikacyjne
820,31 zł
2) usługi bankowe
62,20 zł
3) zakup artykułów biurowych
156,85 zł

4) odnowienie domeny www
5) licencja fk
6) pozostałe
- pozostałe koszty

99,65 zł
381,05 zł
42,20 zł (wynajem, opłaty pocztowe)
145,56 zł (korekta roku 2017)

4. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji - nd

