Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2013
A.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.Nazwa organizacji: Klub Amazonki w Białymstoku
2.Adres siedziby: 15-027 Białystok, ul.Ogrodowa 12 -przy Białostockim Centrum Onkologii
3.Data wpisu w KRS : Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRSRejestr Stowarzyszeń dnia 04.06.2004 - NR KRS 0000209562, NIP 9661736553 ,
Regon 052239798
4.Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie uzyskało dnia 21.08.2009r
Klub Amazonki nie posiada jednostek organizacyjnych.
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9499Z-Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
5.Członkowie zarządu:
Regina Zalech
Helena Ostasiewicz
Łucja Toczydłowska
Albina Wandałowicz
Lucyna Doroczyńska
Nina Pawłowska
Krystyna Arciszewska

- prezes Zarządu
- vice prezes
- vice prezes
-skarbnik
-sekretarz
- członek Zarządu
-członek Zarządu

6.Cele statutowe organizacji:
Podstawowym celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet leczonych z
powodu raka piersi, wzajemne wsparcie psychiczne i pomoc praktyczna.
Ten główny cel realizowany jest poprzez:
• tworzenie grup wsparcia, sktywne oddziaływanie na srodowisko kobiet dotkniętych rakiem
piersi;
• prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i psychologicznej;
• promocję i organizację wolontariatu Ochotniczek oraz cykliczne szkolenie;
• objęcie opieką pacjentek leczonych na oddziałach onkologicznych BCO;
• organizację edukacji kobiet w społeczeństwie oraz podnoszenie świadomości i wiedzy
onkologicznej;
• systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier lęku przed rakiem;
• aktywne włączenie się do akcji na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych;
• rehabilitację społeczną i integrację środowiska kobiet dotknietych chorobą nowotworową
piersi.
• organizowanie aktywnego wypoczynku, turystyki i zajęć z kultury fizycznej;
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
• organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych,
• działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowego stylu życia,
• pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Klubu.
7.Stowarzyszenie istnieje od 04.06.2004r i działa nadal.
8.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r
9.W skład Klubu Amazonki w Białymstoku nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne-roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane tylko z Zarządu naszej organizacji.

10. Działalność Klubu Amazonki w Białymstoku będzie nadal kontynuowana. Nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez
organizację działalności.
11.Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,jednakowej wyceny aktywów i
pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania finansowego.
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 niemateriałnych i prawnych stosuje się stawki
przewidziane 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.
B. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zwiększenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Stowarzyszenie w 2013 roku nie zatrudniało pracowników. Wszystkie prace w Klubie wykonywane
są społecznie przez członkinie w ramach wolontariatu.
Struktura uzyskanych przychodów w 2013 roku przedstawia się następująco:
1.Składki członkowskie
5.860,2.Darowizny:
- darowizny od osób prawnych
20.950,(PSS Społem Białystok-2.000,-; Nadleśnictwo Olecko 10.000,-; Roche Polska 6.000,Nadleśnictwo Pomorze 500,-; AMOENA -500,-Thuasne 500,- ; Salon „Pod Lwem” 500,Turbany Lidia 500,-; Z-d Lakierniczy Borowscy 200,- Canina Rossa 150,- Sklep Wędkarski
Mistkowscy 100,-)
- darowizny 1%
10.885,70
3.Dotacja z Urzędu Miasta Białystok
15.000,00
4.Pozostałe przychody finansowe
-odsetki bankowe
898,00
6.Pozostałe przychody statutowe
200,00
7.Przychody z działalności odpłatnej - wpłaty uczestników
14.958,00
---------------------------razem
68.751,70zł
Informacja o poniesionych kosztach:
1.Koszty statutowe:
a) - koszty działalności statutowej nieodpłatnej
-rehabilitacja ruchowa
-rehabilitacja psychiczna
-integracja społeczna i aktywny wypoczynek
-wolontariat, edukacja
b) -koszty działalności statutowej odpłatnej
-rehabilitacja fizyczna na basenie
-wyjazdy turystyczne

53.755,68
24.507,68
5.766,00
1.696,00
6.457,00
10.588,68
29.248,00
13.068,00
16.180,00

2.Koszty administracyjne:
-zużycie materiałów
-usługi obce

2.393,54
983,13
1.410,41
razem

---------------------------56.149,22zł

Wynik na działalności statutowej wynosi
14.098,02
Wynik finansowy stowarzyszenia za rok 2013 wynosi 12.602,48zł
Suma bilansowa wynosi 57.821,39zł
Wynik na działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego jest ujemny - wynosi (-) 4.030,00zł
Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% pdof.
-wysokość kwoty nie wydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
-wysokość kwoty z 1% otrzymanej w roku 2013
-wysokość kwoty wydatkowanej w roku 2013
-kwota do wydatkowania w 2014

1.313,22zł
10.885,70zł
12.198,92zł
„0”zł

Informacja do CIT-8 -nie wystapiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
Występują przychody zwolnione: zg z załącznikiem Cit-8/0:
– dotacja w wysokości 15.000,– dochód w wysokości 12.602,48 przeznaczony na działalność statutową.
Białystok,25.02.2014r
Sporzadził:
Biuro Rachunkowe WAL-TAX, Walentyna Trochimczyk

