
KLUB AMAZONKI 
w Blałymłloku 

1&-027 Billłyatok , ul. OgrodOwl 12 
flE.OON 062i39798, NIP 96e173e5al 
Wł 087910848 KRS 000020łllel2 · I n formacja dodatkowa 

<lo sprawozdania finansowego za rok 20 14 

A. Wrm,wudzcnlc do 8prawozdaniu linammwcgo 

1.Nuzwu organizacji: Klub Amazonki w Białymstoku 
2.AdrcN siedziby: 15-027 Biały stok , ul.Ogrodowa 12 - przy Białostockim Centrum Onkologii 
3.Data wpi8u w KRS: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS-

Rejestr Stowarzyszeń <.Inia 04 .06.2004- nr KRS 0000209562, N f P 9661736553, 
Regon 052239798 
4.StutuN Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie uzyskało dnia 2 I .08 .2009r 
Klub Amazonki nic posiada jednostek organizacyjnych 
Podstawowy przedmiot działalności wg PKO: 
9499.1. - Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana. 
5.C:,;lonkowic zarządu: 

Regina Zalech prezes zarządu 
l lclcna Ostasicwicz vice prezes 
tucja Toczydłowska vice prezes 
Albina Wandałowicz skarbnik 
l ,ucyna Doraczyńska sekretarz 
Nina Pawłowska członek zar:tądu 
Krystyna Arciszewska członek zariądu 

6.Cclc 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: 
•twor1.enie grup wsparcia, aktywne oddziaływanie na środowisko kobiet dotkniętych rakiem 

piersi; 
•prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i psychologicznej; 
•promocj~ i organizacj(,: wolontariatu ochotniczek oraz cykliczne szkolenia; 
• o bjęcie 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 si1,: 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.Stowarzysienie istnienie od 04.06.2004r i działa nadal. 
8.Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01 .2014r do 3 l.12.2014r 
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. Nie są nam znane 
okoli cznoś<.:i , które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizacj~ działalności . 



I I .P rzyjęte zasady rachunkowośc i stosuje s i ę w sposób c i ągły, 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: 
-wartośc i 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 s i ę 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.Skladki członkowskie 6.284,-
2.Darowizny 21.017,90 

w tym: I% 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 
(Urząd Miejski w Białymstoku 15.000,-; Urząd Marszałkowski 

4. Przychody z działalności odpłatnej 
-dopłaty uczestniczek do: rehabilitacja w wodzie, 

23.000,-
8.000,-) 

16.802,-

-wyjazdy turystyczne, bilety do Opery) 
5.Pozostale 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 
wyjazdy turystyczne 
bilety do opery 

3.Pozostałe koszty działalności statutowej 

3.589,-
15.909,33 
5.355,-

składki na Federację Stowarzyszeń Amazonki 200, -
składki na Federację Organizacji Pozarządowych 50,
Miasta Białystok 

150,-
908,27 

68.162,17zł 

34.047,78 

24.853,33 

250,-



I ' 

4.Koszty administracyjne 
zużycie materiałów 
zakup usług 

Razem 

135,99 
852,27 

988,26 

60.139,37 

Wynik na działalności statutowej wynosi 8.102,79 
Wynik na działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego jest ujemny i wynosi(-) 8.051,33 
Wynik finansowy za 2014 r wynosi 8.022,80 
Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 66.312,87zl 
Informacja o wydatkowaniu środków pochodzących z 1 % : 
-wysokość kwoty nie wydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 
-wysokość kwoty otrzymanej z 1 % 
-wysokość kwoty wydatkowanej w 2014 roku 

-Prowadzenie rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej 3880,45zł 
-Turystyka i aktywny wypoczynek 3674,50zł 

" 
O" 

10.417,90zł 
9.301,42zł 

-Edukacja i szkolenia, wolontariat i promocja 1746,47zł 
- kwota do wydatkowania w 2015 roku 1.116,48 zł 
Informacja do zeznania CIT-8- nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. 
Zgodnie z załącznikiem CIT-8/0 występująprzychody(dochody) zwolnione -
-otrzymana dotacja w wysokości 23.000,-
-dochód w wysokości 8.022,80 przeznaczony na działalność statutową w roku 2015. 
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KLUB AMAZONKI 
w Białymstoku 

15--027 Białystok , ul. Ogrodowa 12 
REGON 052239798, NIP 9661 736553 

tel. 697 610 948 KRS 0000209562 

( pieczęć Jednostki) BILANS 
(dla jednoslek n ieb~~ dącyc~ spółk~1.11 i handlowymi. nl_0prowadn 1cycll cl zlo ła l noiu:I gospodarc, e). 0 którich rn

0
wa 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listnpuda 200 1 r. - Dz. u. nr 137, poL. 1539 ze zrri .) 

sporządzony na dzień . 3.1.1 2„2014„ 

Wiersz Wyncicgólnlcnlc 

AKTYWA 
l 

A. Aktywa lrwale 

I. Wartośc i niematerialne i prawne 

li. Rzeczowe ak tywa trwale 

111. Na l eżności dlugotenninowe 

IV. Inwestycje długoterm inowe 

V. Dlugotcnni nowe rozli czen ia m iędzyokresowe 

B. Aktywa obrotowe 

I. Zapasy rzeczowych aktywów obro towych 

Il. Na leżnośc i krótkoterminowe 

111. Inwestycje krótkoterminowe 

l. Środki pieniężne 

2. Pozosta łe aktywa fi nansowe 

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Suma aktywów .• 

PASYWA 

A. Fundusze własne 

I. Fundusz statutowy 

11 . Fundusz z aktualizacj i wyceny 

III. Wynik fi nansowy netto za rok obrotowy 

l. Nadwyżka przychodów nad kosztami (w i e l kość dodatnia) 

2. Nadwyżka kosztów nad przychodam i (wielkość ujemna) 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

I. Zobow iązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

Il. Zobow i ązan i a krótkoterminowe i fundusze specjalne 

I. Kredyty i pożyczki 

2. Inne zobowiązan ia 

3. Fundusze specjalne 

III. Rezerwy na zobow iązania 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 

l. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 

Suma pasyw-ów. .,, 
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KLUB AMAZONKI 
w Białymstoku 

15-027 Bialystok, ul. Ogrodowa 12 
REGON 052239798, NIP 9661738M3 

tal 687 61 O 948 KRS 0000209!i82 

··· ·· ····· ···· ·· ·· ····· •··· ··· ·· ···· ·········· 
(Nazwa jednostki) 

Rachunek wyników 

za okres 01.01.2014- 31.12.2014 

REGON: 
(Numer statystyczny) 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z 
pótn. zm.) 

Pozycja Wyszczególnienie 

1 2 
A. Przychody z działalności statutowej 
I. Składki brutto określone statutem 
li. Inne przychody określone statutem 
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego 
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego 
3 Pozostałe przychody określone statutem 
B. Koszty realizacji zadań statutowych 
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 

nieodpłatnej pożytku publicznego 
2 l<'\V::)LlY • Lauc:111 " , 

pożytku publicznego 
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowvch 
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (A-B) 
D. Koszty administracyjne 
1 Zużycie materiałów i energii 
2 Usługi obce 
3 Podatki i opłaty 
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 

5 Amortyzacja 
6 Pozostałe 

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 

G. Przychody finansowe 
H. Koszty finansowe 
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 

(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 
J. lZyski i straty nadzwyczajne 
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 

li. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 

K. Wynik finansowy ogółem (l+J) 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość 
ujemna) 

li. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 
(wielkość dodatnia) 

Data sporządzenia: .!2,K. OJ. d(.,0 ( (""'" 
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za poprzedni rok za bletącv rok 
2013 2014 

3 4 
67 853,70 67 253,90 
5 860,00 6 284,00 

61 993,70 60 969,90 
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