Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2014
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
prezes zarządu
Helena Ostasiewicz
vice prezes
Łucja Toczydłowska
vice prezes
Albina Wandałowicz
skarbnik
Lucyna Doraczyńska
sekretarz
Nina Pawłowska
członek zarządu
Krystyna Arciszewska
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, aktywne oddziaływanie na środowisko kobiet dotkniętych rakiem
piersi;
•
prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i psychologicznej;
•
promocję i organizację wolontariatu ochotniczek oraz cykliczne szkolenia;
•
objęcie opieką pacjentek leczonych na oddziałach onkologicznych BCO;
•
organizację edukacji kobiet w społeczeństwie oraz podnoszenie świadomości i wiedzy
onkologicznej;
•
systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier leku przed rakiem;
•
aktywne włączenie się akcji na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych;
•
rehabilitację społeczną i integrację środowiska kobiet dotkniętych chorobą nowotworową
piersi;
•
organizowanie aktywnego wypoczynku, turystyki i zajęć z kultury fizycznej;
•
organizowanie imprez z zakresu kultury i sztuki
•
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 sporządzono za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r
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 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.
Księgi rachunkowe Klubu prowadzone są w Biurze Rachunkowym Wal-Tax Walentyny
Trochimczyk w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A/306 z zastosowanie programu komputerowego
Rewizor GT firmy Insert.
B. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zwiększenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Stowarzyszenie zatrudniało jedna osobę – psychologa zatrudniona na
podstawie umowy cywilnoprawnej. Pozostałe prace w Klubie wykonywane są społecznie przez
członkinie w ramach wolontariatu.
I. Struktura uzyskanych przychodów w 2014 roku przedstawia się następująco:
1. Składki członkowskie
6.284,2. Darowizny
21.017,90
w tym: 1 %
10.417,90
od osób prawnych i fizycznych
10.600,(Roche Polska – 8.000,- AMOENA Polska- 700,-;
Anita-500,-; Thuasne -200,-, Halgen-200,-;
Stankiewicz Lilianna – 500,-, Toczydłowski Ireneusz – 500,-)

3. Dotacje

23.000,-

(Urząd Miejski w Białymstoku 15.000,-;
Urząd Marszałkowski 8.000,-)

4. Przychody z działalności odpłatnej

16.802,-

Dopłaty uczestniczek do: rehabilitacja w wodzie,
wyjazdy turystyczne, bilety do Opery)

5. Pozostałe przychody statutowe
6. Przychody finansowe- odsetki
Razem
II. Informacja o poniesionych kosztach:
1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
rehabilitacja fizyczna
15.780,rehabilitacja psychiczna, społeczna...
10.441,18
edukacja, szkolenia, wolontariat, promocja 7.826,60
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej
gimnastyka w basenie
3.589,wyjazdy turystyczne
15.909,33
bilety do opery
5.355,3. Pozostałe koszty działalności statutowej
składki na Federację Stowarzyszeń Amazonki
200,składki na Federację Organizacji Pozarządowych 50,Miasta Bialystok
4. Koszty administracyjne
zużycie materiałów
135,99
zakup usług
852,27
Razem

150,908,27
68.162,17

34.047,78

24.853,33

250,-

988,26
60.139,37zł

Wynik na działalności statutowej wynosi 8.102,79zł
Wynik na działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego jest ujemny, wynosi -8051,33zł
Wynik finansowy za 2014 r wynosi 8.022,80zł
Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 66.312,87zł
Informacja o wydatkowaniu środków pochodzących z 1% :
-wysokość kwoty nie wydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
-wysokość kwoty otrzymanej z 1%
10.417,90zł
-wysokość kwoty wydatkowanej w 2014 roku
9.301,42zł
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej
Turystyka i aktywny wypoczynek
Edukacja i szkolenia, wolontariat i promocja

„0”

3880,45zł
3674,50zł
1746,47zł

1.116,48 zł

- kwota do wydatkowania w 2015 roku

Informacja do zeznania CIT-8- nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
Zgodnie z załącznikiem CIT-8/0 występują przychody(dochody) zwolnione –
–
otrzymana dotacja w wysokości 23.000,–
dochód w wysokości 8.022,80 przeznaczony na działalność statutową w roku 2015.
Klub Amazonki w Białymstoku za 2014 rok złożył następujące deklaracje: PIT4R, PIT11, CIT-8
Białystok, 28.02.2015r
Sporządziła:

zatwierdził:

Walentyna Trochimczyk
Księgowa

Zarząd Klubu
Regina Zalech
Łucja Toczydłowska
Helena Ostasiewicz
Albina Wandałowicz
Lucyna Doraczyńska
Krystyna Arciszewska
Nina Pawłowska

