
KLUB AMAZONKI 
w l1Jlyrns10ku 

'\ 15-027 Elia!y::'.ok. ul. O ,rad,.wa 12 
REGON 052239703, NI!' 966 1736553 

tel. 697 61 0 948 KRS 0000209562 

Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za rok 2017 

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

I.Nazwa organizacji: Klub Amazonki w Białymstoku .. 
2.Adres siedziby: 15-027 Białystok, ul.Ogrodowa 12 - przy Białostockim Centrum Onkolog11 
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 2 I .08.2009r 
Klub Amazonki nie posiada jednostek organizacyjnych 
Podstawowy przedmiot działalności wg PKO: 
94992-Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
5.Członkowie zarządu: 

Regina Zalech 
Łucja Toczydłowska 
Ewa Jabłońska Grzelak 
Albina Wandałowicz 

prezes zarządu 
vice prezes 
vice prezes 
skarbnik 

Zinaida Siekan sekretarz 
Alicja Słowicka członek zarządu 
Joanna Drozdowska 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. 

7.Stowarzyszenie istnienie od 04.06.2004r i działa nadal. 
8.Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od O I .O 1.20 l 7r do 31.12.2017 
9.W skład klubu Amazonki w Białymstoku nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne . 
roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane tylko z Zarządu naszej organizacji. 
I O.Działalność Klubu Amazonki w Białymstoku będzie nadal kontynuowana. N ie są nam znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizację działalności. 

I I .Przyjęte zasady rachunkowości stosuje s ię w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
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Informacja o wydatkowaniu środków pochodzących z I'% : 
-wysokość kwoty nie wydatkowanej w poprzednich okresach sprawozduwczych 
-wysokość kwoty otrzymanej z l 01<> 

-wysokość kwoty wydatkowanej w 2017 roku ........ .... .... ... ........ ... .... .. .. . 14.520,82 
- w tym: na wolontariat- .......... .. .. ........... ... .... 1.301,82 

na rehabilitację fizyczną - ... .. ........... 4. 03 6, 20 
na rehabilitację psychologiczną - .... 8.546,-
na edukację - .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 63 6, 80 

- kwota do wydatkowania w 2018 roku .................................................... 1.443,4 I 

Informacja do zeznania CIT-8- : 

1.748,73 zł 

14. 2 1 5 , S Ozł 

l .W kosztach uzyskania przychodu nie ujęto kosztów pokrytych dotacją i składkami 
członkowskimi - razem kwota 58.809,58-zł 
2.Zgodnie z załącznikiem CIT-8/0 występują przychody(dochody) zwolnione -

- otrzymana dotacja w wysokości 49.999,58zł 
- składki członkowskie w wysokości 8.810,-zł 

Klub Amazonki za 2017 rok złożył następujące deklaracje: PIT4R, PlTl 1, CIT-8 

Białystok, 26.02.20 l 8r 

Sporządził: 

Walentyna Trochimczy;J· 
Biuro Rachunkowe Wal-Tax 

' HU"WAL-T 
B I_ U R O R A C H U N K O W E 
OSRODEK SZKOLENIOWY 

Walentyna Trochimczyk 
15-003 Białystok, ul. Sienkiewiaa 79A lok. 306 

tel . 085 66-42-042 
IClEGON 050376522. NIP 966-043-74-69 
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Klub Ama zonki w Białymstoku 

15-027 Białystok, ul.Ogrodowa 12 

AKTYWA 

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

Stan aktJw6 w na d11eń 

w vszczeaólnienie aktvwów 
( ooczatek roku ) / koniec roku ) 

1 

IA. AKTYWA TR~ 

I. Wartości niemateria lne i prawne 

II . Rzeczowe aktywa trwałe 

Ili . Należności długoterminowe 

IV. Inwestycje długoterminowe 

v. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

R. AKTYWA OBROTOWE 

I. Zapasy 
Il. Należności krótkoterminowe 

III. Inwestycj e krótkoterminowe 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

!:--. Należne wołatv na fundusz statutowv 

Aktywa razem 

PASYWA 

lwyszczeaólnienie oasvwów 

1 

IA. FUNDUSZ WŁASNY 

I. Fundusz statutowy 

II. Pozostałe fundusze 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 

IV. Zysk (strata) netto 

R. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWl.&ZANIA 

I. Rezerwy na zobowiązania 

II. Zobowiązania długoterminowe 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

I V. Rozliczenia międzyokresowe 

Białystok , 26.02.2018 

Walentyna Trochimczyk 

·•· ·· ················· ·•· · ··· ············· 

Pasywa razem 

.. )HU'"WAL- AX"' 
i3 1URO RACH UNKOW E 
OŚ RODEK SZKOLENIOWY 

Walentyna Trochimczvk 
l 5-003 Bi oły sf o k, ul. Sienkiewiao 79A iok. 306 

tel. 085 66 -42-042 

' F(;()N 05D:l76522, NIP 966-CM3-74-n<1 

2 3 

0,00 o,oc 

61 609,74 53 853,11 

61 609,74 53 853,11 

61 609,74 53 853,11 

Stan pasywów na dzień: 

( poczatek roku) (koniec roku ) 

2 3 

61 609,74 53 753,11 

65 844,U 63 399,8( 

-2 444,3C -1 790,0E 

-1 790,06 -7 856,6~ 

0,00 100,00 

100,0C 

61 609,74 53 853,11 



Klub Arnazonkl W Blaly1115lOku 
1 !, ·027 Blnlystok, ul.Oorodowo I ) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporz,dzony na dzień 31.12.2017 
na podstawie za łączn ika 6 - ustawy o ra chunkowośc i (warlont kolku locyJny) 

Poz Wyszczególnlenle 

l 
2 

A. Przychody z dzlałalno6cl statutowej 
1 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
li Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
Ill Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty dzlałalnołcl statutowej 
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
li Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III Koszty pozostałej działalności statutowej c. Zysk (strata) z dzlałalnoścl statutowej (A-B) 

D. Przychody z działalności gospodarczej 
E. Koszty działalności gospodarczej 
F. Zysk (strata) z dzialalnołci gospodarczej (D·E) 

G. Koszty ogólnego zarządu 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 

I. Pozostałe przychody operacyjne 
J. Pozostałe koszty operacyjne 

K. Przychody finansowe 
L. Koszty finansowe 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-l+K-L) 
N. Podatek dochodowy 
o. Zysk (strata) netto (M-N) 

Białystok, 26.02.2018 
···· ····· ····· ····· ·· ··· ···· ··· ···· ··· ···· ·· ·· ·· 

Walentyna Trochimczyk 

.,HU "WAL-T X"' 
B IURO R A CH UNKOW E 
OŚ RODEK SZKOLE NIOW Y 

W//lt111_,·11 c1 Tro, ·hi111 c~rk 
15 003 Bio/y,lok, ul. Sienkiewicza 79A iok. 306 

tel 085 66 42-04 2 
fł FGON 050.17fi522, NIP 9Rfi-o,n-74 (iO 

Kwota xa rok Kwota za rok 
poprzedni obrotowy 

2016 2 017 
3 4 

69 745,80 93 645.08 

55 495,80 78 525,08 
14 050,00 14 920,00 

200,00 200,00 
71 328,87 99 622,61 
45 472,88 73 343,48 
25 605,99 25 644,13 

250,00 635,00 
-1 583,07 -5 977,53 

0,00 0,00 

957,00 2 629,10 

-2 540,07 -8 606,63 

750,01 750,00 

-1 790,06 -7 856,63 

-1 790,06 -7 856,63 


