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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

l. Nazwa, siedziba i adres organtzacji
KLUB AMAZONKI w BIALYMSTOKU z siedzibą prry Białostockim Centrum
onkologii. t5-027 BIAŁYSTOK, UL. oGRoDowA 12.
Status organizacji PoĘtku Publicznego uryskaliśmy 21.08.2009r.

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzie|ne
sprawozdania finansow e, jak teŻ nie sporządzających takich sprawozdań)
Nie posiadamy.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499z Działalność pozostaĘch organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4, Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego Ęestr, data
wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
sĄD REJoNowY w BIAŁYMSToKU' xII wYDzIAŁ GosPoDARczY
KRAJowEGo REJESTRU sĄDowEGo.
4.0 6.2004, KRS 00002 09 562,
NIP 9ó6 |73 6553,
REGON 0s2239798

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Regina Zalech - prezęs Zarządu
Łucja Toczydłowska - v-ce prezes
ZoftaLęwkowicz - v-cę prezes

'AlbinaWandalowicz -skarbnik
E|ŻbietaMalinowska . sekretarz
MałgorzataMakarska - członek Zarządu
Jolanta Rokicka . członek Zarządu

6, określenie celów statutowych organizacji
Podstawowym naszym celem jest wszęchstronne działanie narzecz kobiet leczonych z powodu
raka piersi, wzajemne wsparcie psychiczne i pomoc prakĘczna.
Ten główny cel realizowany jest poprzez:
o tworzeni. g'op wsparciao akĘwne oddziaĘwanie na środowisko kobiet dotknięĘch rakiem

piersi,
. prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i psychologicznej ,
. promocję i organizację wolontariatu ochotniczęk, oraz cykliczne szkolenie,
o objęcie opieką pacjentek leczonych na oddziatach onkologicznych BCo,
. or$arizację edukacji kobiet w społeczeństwie oraz podnoszenie świadomości i wiedzy

onkologicanej ,
o systematycznę i konsekwentne przełamywanie barier lęku przed rakiem,
o aktywne włączenie się do akcji narzeczprofilaĘki i wczesnego wykrywania chorób

nowotworowych,
o rehabilitację społeczną i integrację środowiska kobiet dotkniętych chorobą nowotworową

piersi,
. organizowanie akfinego wypoczynku, turysĘki i zajęć z kultury fizycznej,
. działania narzeczosób niepełnosprawnych,
o organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych,
o dziatanie narzecz ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia,
o pozyskiwanie funduszy nadziata|nośó statutową Klubu.

7. Wskazanie okresu trwania dziatalrności organizacji,jeżeli jest on ograniczony w statucie
od 4.0ó.2004 działamy nadal.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od01l0ll2012 do31lt2l20t2

9, Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane tączre, jeże|i w skład organizacji wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozóania finansowe.



W skład Klubu Amazonki w BiaĘmstoku nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne.
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane tylko zZarządu naszej organizacji.

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone ptzy założeniu kontynuowania
działalności przez orgar|izację w dającej się przewidzieó przysńości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na powaźne zagrożenia dla kontynuowania przeznią działalności.
Działa|nośó Klubu Amazonki w BiaĘmstoku będzie nadal kontynuowana. Nie są nam znane
okoliczności, które wskarywaĘby na istnienie poważnych zagrożeń dla konĘnuowania
przez orgaaizację działalności .

11. omówienie przyjęĘch zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny akrywów i
pasywów (takze amoĘzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Prryjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągĘ' dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amorĘzacyjnych i umorzeniowych), ustala
się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe taĘ aby za kolejne lata informacje
z nich wynikające byĘ porównywalne.

Akfia i pasywa wycenia się według następujących zasad:
o Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu.
. Środki trwałe wycenia się według cen zakupu.
o Do amorĘzacji środków trwaĘch oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje

się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących
za|ącznikdo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

o Pozostałe składniki akfiów i pasywów wycenia się wg otrzymanych faktur i
rachunków.

BiĄstok, 4,03.2013r,

Sporządził
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