Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2010.
Informacja o stowarzyszeniu.
Klub Amazonki w Białymstoku jest organizacją pożytku publicznego
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
I. 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 przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się wg otrzymanych faktur i
rachunków.

II. Rzeczowe aktywa trwałe.
1. Środki trwałe - wartości brutto.
Nazwa
IV

Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania.

VIII Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie
Razem

Stan na
01.01.2010

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
31.12.2010

3748,00

3748,00

698,70

698,70

4446,70

4446,70

2. Umorzenie środków trwałych.
Nazwa
IV

Maszyny, urządzenia i
aparaty ogólnego
zastosowania.

VIII Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie
Razem

Stan na
01.01.2010

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na
31.12.2010

3748,00

3748,00

698,70

698,70

4446,70

4446,70

III. Klub posiada zapasy rzeczowych aktywów obrotowych.
Aktywa obrotowe to środki pieniężne w banku i w kasie.
IV. Klub nie zatrudnia pracowników na etacie.
Wszystkie prace w Klubie wykonywane są przez członkinie w ramach wolontariatu.
Klub zatrudniał na umowę psychologa.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
1.
2.
3.
4.

składki członkowskie
6288,00zł.
wpłaty 1% z podatku
9476,50zł.
wkład własny do wyjazdów turystycznych i imprez integracyjnych
23140,00zł
dotacja PCPR i MOPR do wyjazdów turystycznych i imprez
integracyjnych
19853,70zł.
5. darowizny gotówkowe na cele statutowe
4000,00zł
6. odsetki bankowe
284,94zł.
------------------------Razem
63043,14zł.
VI. Informacja o poniesionych kosztach.
51756,87zł.
2250,00zł.
39803,14zł.
5997,23zł.
3706,50zł.
5812,21zł.
2499,79zł
1303,84zł.
550,00zł.
1458,58zł.
---------------------------57 569,08zł.

1.koszty statutowe:
- koszty konferencji edukacyjnych
- koszty wyjazdów turystycznych
- koszty imprez integracyjnych
- koszty rehabilitacji
2. koszty administracyjne:
. - zużycie materiałów
- usługi obce
- wynagrodzenia
- pozostałe koszty
Razem

VII. Wynik finansowy za 2010 rok wynosi plus 5474,06zł,
Jest to zwiększenie środków pieniężnych na koncie bankowym i w kasie.
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 24.02.2011r. zaliczyć w/w kwotę na zwiększenie funduszu
statutowego Klubu.
Białystok, 24.02.2011r.
Sporządziła:

Podpisy
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