
KLUB AMAZONKI 
w Białymstoku 

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 . . 
REGON 052239798, NIP 9661736SS3 

tel. 697 610 948 KRS 0000209552 Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za rok 2016 

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

I.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 KRS-

Rejestr 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.Czlonkowie 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 i MSW; 
• 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; 
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 
• organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych; 
• działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowego stylu życia; 
• pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Klubu. 

?.Stowarzyszenie istnienie od 04.06.2004r i działa nadal. / 
8.Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.0l.2016r do 3 l.12.2016r 
9. W skład klubu Amazonki w Białymstoku nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne , 
roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane tylko z Zarządu naszej organizacji. 
IO.Działalność Klubu Amazonki w Białymstoku będzie nadal kontynuowana. Nie są nam znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizację działalności. 

I I . 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 5 osób na podstawie umów 
cywilnoprawnych do realizacji celów statutowych . Pozostałe prace w Klubie wykonywane były 
społecznie przez członkinie w ramach wolontariatu. 

I. Struktura uzyskanych przychodów w 2016 roku przedstawia się następująco: 
I.Składki członkowskie 8.635,-
2.Darowizny 21.860,80 

• w tym: J % 
• od osób prawnych 
• od osób fizycznych 

3.Dotacje 

10.245,80 
11.000,- (Roche Polska-9.000,- I PSS Społem 2.000,-) 

615,-

25.000,- (Miasto Białystok) 

4.Przychody z działał. odpłatnej stat. 
5.Pozostałe przychody statutowe 

Razem przychody statutowe 
6.Przychody fmansowe- odsetki 

14.050,- (dopłaty uczestniczek- wycieczki,pielgrzymka) 
200,-

69. 745,80 
750,01 

Przychody ogółem 70.495,81 

Il. Informacja o poniesionych kosztach: 
I.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 

rehabilitacja fizyczna 27.170,52 
rehabilitacja psychiczna,społeczna... 6. 604, 98 
edukacja, szkolenia, wolontariat... 1 O. 982,28 
informacja i promocja 715, 1 O 

2.Koszty działalności statutowej odpłatnej 
wyjazdy turystyczne, wyjścia do opery 25.605,99 

3.Pozostałe koszty działalności statutowej 
Razem koszty statutowe 

4.Koszty administracyjne 
zakup usług 957,00 

45.472,88 

25.605,99 

250,-
71.328,87 

957,00 

Koszty ogółem 72.285,87 

Wynik na działalności statutowej wynosi (69.745,80-71.328,87) = (-) 1.583,07 
Wynik na działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego jest ujemny i wynosi 
( 14.050,- - 25.605,99) = (-)11.555,99 
Wynik finansowy za 2016 r jest ujemny i wynosi (-) 1.790,06 
Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 61.609,74 



'f Informacja o wydatkowaniu środków pochodz11cych z l % : 
-wysokość kwoty nie wydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 
-wysokość kwoty otrzymanej z 1 % 
-wysokość kwoty wydatkowanej w 2016 roku 

- w tym: na wolontariat-919,45 
na rehabilitację fizyczną - 2.729,86 
na rehabilitację psychologiczną - 3.970,90 
na edukację - 895,-

- kwota do wydatkowania w 2017 roku 

Informacja do zeznania CIT-8- : 
I.W kosztach uzyskania przychodu nie ujęto kosztów pokrytych dotacją i składkami 
członkowskimi-razem kwota 33.635,-zł 
2.Zgodnie z załącznikiem CIT-8/0 występują przychody(dochody) zwolnione -

- otrzymana dotacja w wysokości 25.000,-zł 
- składki członkowskie w wysokości 8.635,-zł 

Klub Amazonki za 2016 rok złożył następujące deklaracje: PIT4R, PITl l, CIT-8 

Białystok, 24.02.2017r 

Sporządził: 
Walentyna Trochimczyk 
Biuro Rachunkowe Wal-Tax 

BIURO E 
\! ,,.... 

Wafo1 1'.l''' (~,k 

18, 14zł 
I 0 .245 ,80zł 
8.515,21 zł 

1.748,73 zł 



Klub Amazonki w Białymstoku 
15-027 Białystok, ul.Ogrodowa 12 

BILANS sporzlldzony na dzień 31.12.2016 
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości 

AKTYWA 

Wyszczególnienie aktywów 

1 

A. AKTYWA TRWAŁE 

I. Wartokl nlematerlalne I prawne 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 
III. Naletno6cl długoterminowe 
IV. Inwestycje długoterminowe 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

IB. AKTYWA OBROTOWE 

I. Zapasy 
II. Naletnoścl krótkoterminowe 
III. Inwestycje krótkoterminowe 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Aktywa razem 

PASYWA 

rNyszczególnienie pasywów 
1 

IA. FUNDUSZ WŁASNY 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy) 
II. Naletne wpłaty na kapitał podstawowy (wlelkośt ujemna) 
Ili. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
VIII. Zysk (strata) netto 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

B. ZOBOWI.&7 ANIA I REZERWY NA ZOBOWI&7 ANIA 

I. Rezerwy na zobowiązania 
II. Zobowiązania długoterminowe 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 

Pasywa razem 

BIURO RAC'YUNK E w . 
Wa le1, 1y11a Troc ·1~ k 

Stan aktywów na dzień : 

(początek roku) (koniec roku) 
2 3 

0,0CI 0,0CI 

63 399,8CI 61609,74 

63 399,8( 61 609,74 

63 399,8CI 61 609,74 

Stan pasywów na dzień: 
(początek roku) (koniec roku) 

2 3 

63 399,8(1 61609,74 

57 821,39 65 844,15 

8 022,8( -2 444,3' 
-2 444,3' -1 790,0f 

o,oo 0,00 

63 399,8(1 61609,74 
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Klub Amazonki w Białymstoku 
15-027 Białystok, ul.Ogrodowa 12 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Zł okrH 01,01,20U5-31,12.2016 
na podstawie zał'l,cznlka 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) 

Kwota za rok 
Wy■zczególnlenle poprzedni 

2 3 

Przychody netto ze 1przedaiy produktów, towarów I materiałów 0,00 
Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług) 
Przychody netto ze sprzedaży towarów I materiałów 

Koszty sprzedanych produktów, towarów I materiałów 0,00 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług) 
Wartość sprzedanych towarów I materiałów 

Zysk (strata) brutto ze sprzedały (A·B) 0,00 
Koszty sprzedały 
Koszty ogólnego zarz,du 
Zysk (strata) ze sprzedały (C-D-E) 0,00 

Pozostałe przychody operacyjne 68 934,10 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
Dotacje 27 500,00 
Inne przychody operacyjne 41434,10 

przychody dzlałalnołc:I statutowej nleodpł.(darowlzny, składki) 27 884 10 
działalno,t statutowa odpłatna po:łytku publicznego 13 300 00 
Inne przychody operacyjne 250 00 

Pozostałe koszty operacyjne 72 428,49 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
Inne koszty operacyjne 72 428,49 

koszty dzlałalnołc:I statutowej - nieodpłatnej 49 336,39 
koszty działalnołc:I statutowej - odpłatnej dzlałalnoścl p.p. 20 810,60 
Inne koszty operacyjne- pozostałe koszty statutowe 2 281,50 
inne koszty operacyjne-koszty administracyjne 

Zysk (strata) z dzlałalnołc:i operacyjnej (F+G-H) -3 494,39 

Przychody finansowe 1050,00 
Dywidendy i udziały w zyskach, 
Odsetki 1 050 00 
Zysk ze zbycia inwestycji 
Aktualizacja wartości inwestycji 
Inne 

Koszty finansowe o,oo 
Odsetki 
Strata ze zbycia inwestycji 
Aktualizacja wartości inwestycji 
Inne 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej {l+l-K) -2 444,39 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.11.) 0,00 

Zysk (strata) brutto ( L::I:: M) -2 444,39 
Podatek dochodowy 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 
Zysk (strata) netto (N-O-P) -2 444,39 

Białystok, 27.02.2017r 

K.wota u rok 
obrotowy 

4 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

69 745,80 

25 000,00 
44 745,80 
30 495 80 
14 050 00 

200,00 

72 285,87 

72 285,87 
45 472,88 
25 605,99 

250,00 
957,00 

-2 540,07 

750,01 

750,01 

0,00 

-1 790,06 
0,00 

-1 790,06 

-1 790,06 


