WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1/ Nazwa (firma) i siedziba:
Stowarzyszenie „ Klub Amazonki”
Ul. J. Matejki4, 76-150 Darłowo
2/ Stowarzyszenie „Klub Amazonki” prezentuje sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się 31 grudnia 2010 r.
3/ Omówienie stosowanych metod wyceny /w tym amortyzacji walut obcych/
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru :
- koszty wg cen zakupu
4/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości
wyceny , jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich
przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego :
- nie występują
5/ Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność
jednostki :
- nie występuje
6/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy :
- nie występują
7/ Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie wystąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat :
- nie występuje
8/ Informacje o znaczących zdarzeniach lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego :
- nie występuje

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU
1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia , przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy , a dla majątku amortyzowanego – podobne
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:
- nie występuje
2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście :
- nie występuje
3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków
trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w
tym umów leasingu :
- nie występuje
4/ Zobowiązania wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli :
- nie występuje
5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych :
- nie występuje
6/ Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów /funduszów/ zapasowych i rezerwowych :
- stan funduszu na 1.01.2010 wyniósł 4.348,98 złotych
- zmiany: wynik finansowy za rok obrotowy – minus 205,71 złotych
- stan funduszu na 31.12.2010 wynosi 4.143,27 złotych
7/ Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy :
- nie występuje
8/ Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie końcowym:
- nie występuje
9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego:
- nie występuje
10/ Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od
dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- nie występują

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych :
- nie występuje
12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki /ze
wskazaniem ich rodzajów /:
- brak zabezpieczenia
13/ Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe :
- nie występują
2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT
1/ Strukturę rzeczową /rodzaje działalności / i terytorialną /kraj, eksport/
przychodów ze sprzedaży towarów i produktów :
- stowarzyszenie w roku obrotowym nie prowadziło żadnej sprzedaży
Uzyskane przychody w okresie sprawozdawczym, to :
- składki członkowskie 2.790,00 zł
- otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sławnie w wysokości
2.705,00
-otrzymana dotacja z Urzędu miejskiego w Darłowie – 2.000,00
- otrzymana żywność z Banku Żywności 411.359,58
- Urzędy Skarbowe – 1 % z podatku na rzecz pożytku publicznego 3.910,81
2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych
/umorzeniowych/ :
- nie występuje
3/ Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów :
- nie występują
4/ Informacje o przychodach, kosztach w wynikach działalności zaniechanej
w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym :
- nie występuje
5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego /zysku, straty/ brutto: nie występuje
6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w
wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne
potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
- nie występuje

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne
potrzeby:
- nie występuje
8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
Niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i
planowane
nakłady na ochronę środowiska:
- nie występuje
9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i
pozostałe:
- nie występuje
10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
- nie występuje
3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH.
- nie występują
4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH
1/ Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy
zawodowe na stanowiskach robotniczych
- 0 osób
na stanowiskach nierobotniczych - 0 osób
5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I
LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
1/ Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
- nie występuje
2/ Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym ,
a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
- nie występują
3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zasad /polityki/
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i
spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
/funduszu/ własnym :
• Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o

rachunkowości.
Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w
sposób ciągły i nie różnią się one od zasad stosowanych w poprzednim roku
obrotowym.
4/ Informacja liczbowa zapewniająca porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
- nie występuje
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL
PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE
- nie występuje
7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
- nie występuje
8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI
DZIAŁALNOŚCI
- nie występuje
9. W PRZYPADKU, GDY INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE
POWYŻEJ, MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA
OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK
FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY UJAWNIĆ TE INFORMACJE
- nie występuje
Data sporządzenia : 2011-03-23
_______________________
/ zatwierdził/

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA

2010 rok

Stowarzyszenie

Klub „ Amazonki” w Darłowie
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000235486 , data wpisu:
06.06.2005r.
nr NIP: 4990532582

nr REGON: 320307713

data rejestracji jako organizacji pożytku publicznego: 27.08.2008r.
adres: 76-150 Darłowo, ul. J. Matejki 17
gmina Miasto Darłowo, powiat Sławno
województwo zachodniopomorskie
nr telefonu: 665 394 865
e – mail: dar.amazonki@poczta.fm.interia.pl, e.duwe@wp.pl
nazwa banku i numer rachunku :
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
84 8566 0003 9263 2000 0001
Działalność statutowa :
a) organizowanie różnych form wzajemnego wsparcia i samopomocy;
b) podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej członkiń;
c) tworzenie warunków sprzyjających integracji kobiet po leczeniu i w trakcie leczenia
raka piersi;
d) włącznie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne
wykrywanie raka piersi;
e) nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi klubami w kraju i za granicą;
f) organizowanie szkoleń „problemowych”, spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i
turystycznych dla członkiń klubu;
g) organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z
profilaktyką, wczesną diagnostyką i zwalczaniem chorób nowotworowych;
h) organizowanie wspierających badań kontrolnych dla członkiń Klubu np.:
densytometrycznych, ginekologicznych, itp.:
i) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ludzi
chorych i niepełnosprawnych;
j) organizowanie i szkolenie ochotniczek, jako grup wsparcia i samopomocy;
k) udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi;
l) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
KLUB „AMAZONKI “ W DARŁOWIE
PREZES – ELŻBIETA BETLIŃSKA

zamieszkała: 76-150 Darłowo
ul. Matejki 17
tel:094 314 4341
665 394 865

WICEPREZES- KAZIMIERA CZACH zamieszkała:76-150 Darłowo
Rusko 11
tel:094 314 4628
WICEPREZES- GRAŻYNA ROGAL

zamieszkała: 76-153 Darłowo
ul. Zwycięstwa 2

SEKRETARZ- JOANNA SZYMOŃSKA zamieszkała: 76-150 Darłowo
ul. Wyspiańskiego 19c/14
tel: 094314 3894
SKARBNIK- MARIA GABLER

zamieszkała: 76-150 Darłowo
ul. Morska 36/6

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodnicząca – Janina Hrynkiewicz zamieszkała: 76-150 Darłowo
ul. Chopina 35
tel:094 314 6059
Członek- Halina Haręża

zamieszkała: 76-150 Darłowo
ul. Wojska Polskiego 51/6
tel: 094314 2862

Członek-Janina Chabrowska zamieszkała: 76-150 Darłowo
ul.Morska 97/2
tel: 784364266

Stowarzyszenie Klub „Amazonki” w Darłowie prowadzi swoja działalność na
rzecz osób zrzeszonych zgodnie z przyjętymi założeniami statutowymi.
W roku kalendarzowym 2010 działania prowadzono w następujących
formach;
1. Cotygodniowe dyżury wolontariuszek: w każdy wtorek godz. 16.00-18.00
w siedzibie Stowarzyszenia Klub „Amazonki”w Darłowie przy
ul. Wieniawskiego 13;
2. Zebrania ogólne członkiń – raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb;
3. W ramach środków własnych zorganizowano:
*

spotkanie z kobietami mieszkankami miasta i gminy Darłowo w
gimnazjum w Dąbkach w ramach profilaktyki raka szyjki macicy –
wirus HPV, oraz profilaktyka raka piersi i nauka samobadania
piersi:

- pokaz filmu
- pogadanka – wczesne wykrycie ratuje życie
- rozdano ulotki i informatory dotyczące badań, oraz wykazy placówek
z NFZ
4. Realizacja zadania “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
finansowanego przez Urząd Miasta Darłowa Umowa nr
0801/PO/52/2010 w kwocie 2 000,00 zł., ( wklad własny 170,00
złotych)w ramach którego:
* zorganizowano zajęcia rehabilitacyjno – rekreacyjne w basenie,
które były realizowane od miesiąca marca do grudnia 2010 r. dla
członkiń klubu, zadanie rozliczone w grudniu.
5.

Realizacja zadania "Organizacja sportu, kultury , rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych" – PEFRON Starostwo
Powiatowe w Sławnie w kwocie – 2 705,00 złotych, Umowa nr
17/2010, które przeznaczono na zorganizowanie pikniku
sportowego dla członkiń klubu połaczonego ze spartakiadą dla
Amazonek, wklad własny do realizacji zadania : 2 705,00 złotych,
wniosek rozliczono w całości.

6.

Współpracowano z grupą młodzieży z Zespołu Szkół im. S.
Żeromskiego w Darłowie, uczestniczącą w Ogólnopolskim
Programie „ Mam haka na raka”.

7.

Zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla 10 kobiet, które
otrzymały dofinansowanie z PCPR w Sławnie

8.

Spotkania w Klubie są otwarte dla osób z zewnątrz, dzięki temu z
jednej strony mogą w tych spotkaniach uczestniczyć osoby
potrzebujące pomocy, wsparcia i zrozumienia z powodu swojej
choroby, jak również te, które pragną przyjść z pomocą i
wsparciem ludziom chorym i ich rodzin;

9.

Zorganizowanie wyjazdu do koszalińskiego teatru na spektakl
" Klimakterium" w którym uczestniczyły 24 członkinie klubu,
bilety zakupiono z środków uzyskanych z 1%, będących na koncie
stowarzyszenia – 2 160,00 złotych;

10.

Doskonalimy formy współpracy z lokalnym środowiskiem
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych;

11.

Na bieżąco pomagamy koleżankom walczącym z nawrotem
choroby nowotworowej bądź znajdującym się w depresji
spowodowanej przebytą choroba;

12

. Prowadzimy działania mające na celu pozyskanie środków na
realizację zadań statutowych;

13.

Pozyskujemy coraz większą liczbę ludzi dobrej woli, wspierających
nasza działalność;

14. Współpracujemy z Władzami Miasta Darłowa, Gminy i Starostwa
Powiatowego w Sławnie.
15. Dwie osoby brały udział w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut
Praw Pacjenta w Warszawie, cykl 4 szkoleń dla przedstawicieli
organizacji pacjenckich zakończony udziałem w Obchodach
Światowego Dnia Chorego i rozdania Nagród Świętego Kamila
10 lutego 2011 roku w Warszawie;
16. Zorganizowano także Spotkanie Wigilijne, które odbyło się 15
grudnia, a uczestniczyli w nim oprócz członkiń Stowarzyszenia
również zaproszeni goście, m.in. burmistrz miasta Darłowo, Starosta
Powiatu Sławieńskiego, Zastępca wójta gminy Darłowo,
przedstawiciele darłowskiej służby zdrowia, MOPS-u, nasi
przyjaciele.
15.

Udział w imprezie Lato z Radiem, Lato ze zdrowiem, profilaktyka
chorób nowotworowych piersi, wspołpraca z NFZ w Szczecinie.

Finansowanie naszych działań opiera się zarówno na środkach
pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, środkach pozyskanych w Urzędzie Miasta Darłowa,
Starostwie Powiatowym, jak również na środkach pochodzących ze składek
członkowskich, odpisu 1% pozyskanego w roku 2010 i wpłat od sponsorów.
Dzięki temu jesteśmy w stanie wspomagać i wspierać w różnej formie
członkinie naszego Stowarzyszenia.
Klub Amazonki w Darłowie w 2010 zajmował się rozdysponowaniem
gotowych artykułów spożywczych dla osób najuboższych.
We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie pozyskaliśmy z Banku
Żywności w Koszalinie :
114 197 kg żywności za 359 095,30 zł (po cenach hurtowych),
z czego same Amazonki i ich rodziny otrzymały 5 705,29 kg żywności
za kwotę 19 459 zł.

Zarząd Klubu : Elżbieta Betlińska................................
Kazimiera Czach .................................
Grażyna Rogal

.................................

Joanna Szymońska .............................
Maria Gabler

...............................

BILANS
...............................................
(nazwa jednostki)

REGON:
na dzień

31.12.2010

320307713

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A

AKTYWA
2
Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II
III

Stan na
początek roku
koniec roku
-

1
A

PASYWA
2
Fundusze własne

-

I

Fundusz statutowy

Rzeczowe aktywa trwałe

-

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

Należności długoterminowe

-

III

Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

Wiersz

IV

Inwestycje długoterminowe

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

-

-

Wiersz

1
2

4 348,98

4 143,27

I

Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek

II

Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne

98,00

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

4 250,98

2

Pozostałe aktywa finansowe

1

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Suma bilansowa

4 348,98

-

B

Należności krótkoterminowe

4 143,27

4 143,27

1
2
3
III
IV

230,97

4 118,01

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

II

Stan na
początek roku
koniec roku
4 348,98
4 143,27
4 348,98

-

205,71

-

205,71

4 118,01

Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

4 348,98
.....................................

Data sporządzenia

Podpisy

2011-03-21

4 143,27

..............................................
(Nazwa jednostki)

320307713
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
NA DZIEŃ :

31-12-2010

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

Wyszczególnienie

Pozycja

1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

Kwota za rok poprzedni

2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

Kwota za rok obrotowy

3
25 835,19
2 040,00
23 795,19
18 420,00
7 415,19
3 297,18
956,96
2 073,02
160,00
107,20

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

315 296,67
315 296,67
4 118,01
-

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia:

2011-03-21

4 118,01

Podpis

-

-

4
11 405,81
2 790,00
8 615,81
10 704,32
701,49
907,20
330,00
260,40
316,80
411 359,58
411 359,58
205,71
-

205,71

