Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
KLUB AMAZONKI W BIALYMSTOKU z siedzibą przy Białostockim Centrum
Onkologii. 15-027 BIAŁYSTOK, UL. OGRODOWA 12.
Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskaliśmy 21.08.2009r.
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne
sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Nie posiadamy.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z Działalność pozostałych Organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data
wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
4.06.2004, KRS 0000209562,
NIP 966 173 6553,
REGON 052239798
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Regina Zalech
- prezes Zarządu
Łucja Toczydłowska
- v-ce prezes
Zofia Lewkowicz
- v-ce prezes
Albina Wandalowicz
- skarbnik
Elżbieta Malinowska
- sekretarz
Małgorzata Makarska
- członek Zarządu
Jolanta Rokicka
- członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
Podstawowym naszym celem 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 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 dotkniętych chorobą nowotworową
piersi .
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Od 4.06.2004 działamy nadal.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
W skład Klubu Amazonki w Białymstoku nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne.
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane tylko z Zarządu naszej organizacji.
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

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. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala
się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje
z nich wynikające były porównywalne.
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.

Białystok,
Sporządził
Podpisy
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