Narodowy lnstytut
Wo|ności-Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za

rokZażL

Formularz należy wypetnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego biołe pola;
W trakcie wypełnionia formulorza istnieje możIiwośćdodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpawiednie informocje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--).

Data zamieszczenia sprawozdania

2022-07-I1

l, Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

GORZOWSKl E STOWARZYSZEN lE AMAZON EK OPP

Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M. GORZOW

Ulica WALCZAKA

Nr domu 25

Nr lokalu

Kod pocztowy 66-400

Poczta GORZOW WlELKOPOLSK|

Nr telefonu 602704243

2.

Województwo LUBUSKlE

POLSKA

PoWiat M. GoRZOW

WlELKoPoLsKl

WlELKoPoLSKl
Miejscowość GORZOW

WlELKoPoLsKl
E-mail amazonkigorzow@tlen.pl

Nr faksu

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku

publicznego
5. Numer REGON

(Należy wpisać imiana, nażwiska oraz informacje o Junkcji
pełnionej przez poszczegól nych członków organu zarzqdzajqcego)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oroz infarmacje o Junkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

ll. €harakterystyka

1994-10-04
2009-10-1_9

21038303300000

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Strona www www.amazonkigorzow. pl

6. Numer KRS

0000109726

lmię i nazwisko

Funkcja

Bożena Ambroży

Prezes

TAK

Krystyna Adamska

Wiceprezes

TAK

lvlaria staśkiewicz

sekretarz

TAK

Maria Brzuchalska

Skarbnik

TAK

Danuta pilch

Członek

TAK

lmię i nazwisko

Funkcja

Flżbieta Myszkowska

Przewodnicząca

TAK

Alicja Lemierz

Członek

TAK

Daniela Nowopo|ska

Członek

TAK

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS

działalnościorganizacii pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalnościpożytku publicznego

DrUk;

Nlw-cRso, Data Zamiesżcżenia w bazie sprawozdań oPP: żo2ż-o7-1L

1

1,1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Gorzowskie Stowazyszenie Amazonek OPP zajmuje się przede wszystkim rehabilitacją onkologiczną i wsparciem
psychicznym kobiet po leczeniu raka piersi. Mamy przeszkolone Amazonki ochotniczki które pracują w szpitalu tzn
odwiedzają chore po operacji raka piersi, oczywiście zazgodą pacjentki iw naszym Klubie dla nowo przybyłych
ek. Ochotniczki informują pacjentki gdzie można kupić i jak załatwić protezę piersi ijakie jest dofinansowanie
NFZ oraz peruki, Nowo pzybyłe kolezanki informujemy o wspolnej rehabilitacji onkologicznej i umawiamy z
psychologiem lub zapraszamy na terapię z psychoteraputą. Nasz mgr fizjoterapii Szymon Marczyk planuje
cwiczenia, aby nie zaszkodzlły i mogły wykonywać kolezanki z dodatkowym schorzeniem np. ból kręgosłupa. Nasze
Stowazyszenie posiada dobrze wyposazoną salę gimnastyczną do zalęć. Posiadamy karimaty, piłki rehabilitacyjne
duże i małe, stepery, równowaźniki, taśmy, rower, bieznię, kije do Nordin Wokking, kije do gimnastyki. Niektóre z teg,
uposazenia zabieramy na zorganizowane wyjazdy integracyjne. Kozystamy na wyjazdy trekkingowe organizowane
pzez Federację Stowarzyszeń Amazonkiz siedzibą w Poznaniu. Organizujemy spotkania z innymi organizacjami o
podobnym profilu. w ltłaju byłyśmynad mozem, w Pustkowie. Kozystałyśmy,z basenu, ze spacerów z kijami,
rehabilitacją na świezympowietrzu, Jak co roku biezemy udział w Ogolnopolskiej Spańakiadzie Amazonek, Np.
rywalizacja na łodziach smoczych na Malcie w Poznaniu, i pzerożne gry zręcznościowe. Zapraszamy do naszego
Klubu przedstawicieli z innych organizacji, pracujemy z terapeutą, rehabilitantem, wykonywane są zabiegi drenaźu
limfatycznega, oraz dla rozluźnienia zaprosiłyśmyzespoł SZARLOTK| iwspolnie śpiewałyśmyznane nam utwory.
Jak co roku organizujemy Ogólnopolskie spotkanie na Jasnej Góze z Amazonkami z całej Polski w Częstochowie,
Są tez kolezanki z Niemiec z którymiwymieniamy doświadczenłapo stronie polskiej i niemieckiej. Wspolne
spotaknia. Czech, Ukrainy i inne, W drodze powrotnej z Częstochowy zwiedzamy zaplanowane wcześniej okolice.
Staramy się sprostać oczekiwania wszystkich Amazonek należących do naszego Stowazyszenia. Nasza
Organizacja pisze projekty do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie otrzymujemy wsparcie finansowe na
cele statutowe, działalnoścnaszej organizacji, Dzięki temu mozemy wspólnie kozystać zv,lyjazdów integracyjnych,
Staramy się pozyskiwac darczynców oraz piszemy projekty do Fundacji W tej chwili kozystamy ze wsparcia z
Fundacji SCJohnson, dzięki ktorej mamy prowadzony drenaż limfatyczny; Szymon Marczyk i spotkania z
psychoterapeutą Anną Czekanowski Gubska. Nasza Gozowskie Stowazyszeni Amazonek OPP jest organizacją
NON PROFIT zajmuje się wsparciem dla kobiet po leczeniu raka piersi.

1.

2, Zasięg terytorial ny faktyczn ie prowadzonej

przez organizację działalnościpożytku

publicznego
(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

f] najbliższe sąsiedztwo {osiedle,
E gmina
! kilka gmin
tr powiat
D kilka powiatów

dzielnica, sołectwo, wieś,przysiółek)

n
n
I
r

województwo
kilka województw
cały kraj
poza granicamikraju

2, lnformacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

14a

(Noleży oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziałe na osoby fizyczne i osoby prowne)

Osoby prawne

0

2.2. lnformacle na temat
odbiorców innych, niż
wymienieni w pkt 2.1,, na
rzecz których działała
organizacja
(

N p.

zwierzęta, zabytki )

3. lnformacja dotycząca przedmiotu działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie

sprawozdawczym
T-r_

3.1. Organizacja prowadziła działalnośćnieodpłatną pożytku publicznego
3.2.

l

]i*

NaleZy wskazać nie więcej niż 3 nojważniejsze, pod wzgtędem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalnościpożytku publicznego, o któryćh mowa

w ort, 4 ust,1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalnościpożytku publicznego i o wolontariocle, zaczynajqc od najważniejszej, wraz z odnoszqcym się da
nich przedmi otem dział al n ości

Druk: NlW-cRso, Data żamieszczenia w bazie sprawozdań

oPP:20ż2 a7-LI

2

a

przedmiot działalności

Sfera działalnościpożytku publicznego

Lp,

ochrona i promocja zdrowia, w tym
działalnośćlecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011, r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2O1"5 r. poz,618, 788 i

1

905)

Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek OPP prowadzi
działalnośćrehabiIitacji onkologicznej Amazonek i
spotkania wsparcia psychologicznego. Piszemy
programy na otrzymanie dopłat do zorganizowanych
wyjazdów integracyj nych. Gorzowskie Stowa rZyszenie
Amazonek organizuje §potkania z przedstawicielami firm
promujących nowości w protezowaniu pań po operacji
raka piersi. Prowadzimy spotkania z dietetykiem.
Ochotniczki - Amazonki spotykają się z kobietami w
szpitalu w trakcie leczenia pooperacyjnego przekazując
broszury informacyjne o naszym Stowarzyszeniu.,

ISru.unko*e koszty poniesione
I z 1% podatku dochodowego
I

od osób fizycznych w ramach
sterv

I

2 313,00 zł

4. lnformacja dotycząca przedmiotu działalnościodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

'

1. Organizacja prowadziła działalnośćodpłatną pożytku publ icznego

4.

Tak
l l.H

4,2. Należy wskazać nie więcej

niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych śradków, sfery działalnościpożytku publicznego, o których mowa
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnio 2003 r. o działalnościpożytku publiczneqo i o wolontariacie, zoczynajqc od najważniejszej, wraz z odnoszqcym się do
rz ed m i óte m d zi ał a l n osci

W ort, 4
n

ich

Lp

p

ochrona i promocja zdrowia, w tym
działalnośćlecznicza w rozu mieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 201"j, r. o
działalnościleczniczej (Dz. U. zżO15 r

1

przedm iot działalności

Sfera działalnościpożytku publicznego

poz. 618, 788 i 905)

Szacunkowe koszty
poniesione z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych w ramach sfery

Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzi
działalnośćodpłatną związaną z organizowaniem
wyjazdów reha bi litacyj nych dl a Człon ki ń kl u bu.
Piszemy projekty, szukamy darczyńców. W 2027
roku dostałyśmydofinansowanie z PFRON na
zorganizowany wyjazd ntegracyj ny połączony z
rehabilitacją do miejscowości - Sianożęty. Wyjazdy
takie pozwalają nam Amazonką na aktywne
spędzenie czasu , usprawnienie ręki po stronie
operowanej, relaks i " naładowanie " organizmu na
dalsze dni naszego życia.Z podatku od osób
fi zycznych 3.% zapła ciły srny fa ktu rę za tra nsport
Amazonek na ten wypoczynek.
i

3 500,00 zł

5. lnformacja dotycząca działalnościgospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
TĄ],
5.

'

1, Organizacja prowadziła działalnośćgospodarczą

liię

5,ż, r,lależy podoć int'ormację na temot przedmiotu dziołalności gospodarczej orgonizacji wraz z opisem tej działalnaści w okresie sprawozdowczym, a także
kodu(,ów) PKD 2007 odpowiadajqcego(ych) tej dziołalności.Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodza.je dziołalności gospodarczej wg klosyfikacji PKD,
należy podać int'ormocję no temat 3 glównych rodzojów działałności(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynajqc od głównego przedmiotu dzidłdlnoŚci

tp

Przedmiot i opis działalności

Numer Kodu (PKD)

lll. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. lnformacja o przychodach organizacji

L. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

Druk; NlW-cRso, Data żamiesżcżenia W baZie sprawożdań aPP:

żo2ż-0}-lt

37 342,38 zł

3

a) przychody z działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego
b) przychody z działalnościodpłatnej pożytku publicznego
c)

4 278,5O zl
10 480,00 zł

przychody z działalnościgospodarczej

0,00 zl

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

22 583,88 zł

I.2. Łączna kwota dotacji ze źródel publicznych ogółem

6

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn {od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

500,00 zł
550,00 zł

2. lnformacja o kosztach organizacji

2.t. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem {zgodnie

z

rachunkiem zysków i strat)

33983,22zł

2.2. lnformacja o poniesionych kosztach
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnościpożytku publicznego
c) koszty

4 420,72 zł

ż27t9P9

ztytułu prowadzenia działalnościgospodarczej

d) koszty administracyjne

zt

0,00 zł
6 8Ą2,51, zl

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
3. Wynik finansowy na całościdziałalnościorganizacji pożytku publicznego

w okresie sprawozdawczym

0,00 zł
3 359,16 zł

4. lnformacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych

środków
4.1. Przychody z 1% podalku dochodowego od osób fizycznych

4 278,5Q

4.2. Wysokośćkwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

5

ń

813,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
w okresie sprawozdawczym iw szczególności określonew pkt l1.1.1}, oraz kwoty przeznaczone na te działania
1

Dopłata do zorganizowanego wyjazdu integracyjnego Gorzowskich Amazonek do Sianożęt - kwota
3500,00 zł,

dla lnformatyka za stworzenie strony internetowej www.amazonkigorzow.pl dla
Gorzowskiego Stowarzyszenia Amazonek OPP

2 Zapłata faktury

3 Zapłata faktur za czynsz

lokalu Gorzowskiego Stowarzyszenia Amazonek OPP

4 Opłata za szkolenie Liderek - Ochotniczek i za prowadzenie r-ku pomocniczego

Druk: NlW-cRso, Data żamieszcżenia W bażie sprawożdań oPP:2a22-07,1"'J.

3 500,00 zł

930,00 zł
1 165,50 zł

2l7,5O

4

7ł

lV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących

zwolnień
(Należy wskozac jednq lub więcej pozycji.
W przypodku zwolnienia z podatku dochodowego od osób
prownych - dadatkawo podać kwotę)

[-

z podatku dochodowego od osób prawnych

[-

z

podatku od nieruchomości

[-

z

podatku od czynnościcywilnoprawnych

[-

z

podatku od towarów i usług

[-

z

opłaty skarbowej

[*

z opłat

[-

z

l7

nie korzystała

0,00 zł

sądowych

innych zwolnień, jakich:

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie zarL.23a
ust. 1ustawy zdniaż9 grudnia 1992r. o radiofonii itelewizji.

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach

prawa własnościlub prawa uźytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na
preferencyjnych waru n kach z pod m iotami pu blicznym i u m owy użytkowan ia,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycji)

[-

własność

[-

użytkowanie wieczyste

[-

najem

[-

użytkowanie

[-

użyczenie

[-

dzierżawa

lF

nie korzystała

-f-.u
l ,r11

'

ilię

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0 osób

(Noleży uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizocji na podstawie stosunku procy (etat lub
częśćetatu) w ckresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie sq już zotrudnione w organizatji)

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na

pełne etaty
(Aby określićprzeciętne zatrudnienie należy zsumowoć wszystkie osoby zatrudnione no podstdwie stosunku pracy w
poszczególnych miesiqcach w okresie sprawozdawczym {wraz z ułamkami odpowiadajqcymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej no pół etatu), dodoć do siebie sumy zatrudnionyth z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokłodnościqdo 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1,3, Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeźeli kilka umów cywilnoprawnych

1

było wykonywanych przez jednq osobę, to dana osobo powinno być policzona tylko roz)

osób

2. Członkowie

ł T-,],
l dl,
2.1. Organizacja posiada członków

l t:l liH

39 osób fizycznych

Druk; Nlw-cRso, Data Zamiesżcżenia W bazie sprawozdań oPP: 2022-07,1-1,

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3, Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3,1, Organizacja korzystała ze świadczeńwykonywanych przez wolontariuszy

200j r. o dziołalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami sq osoby
wykonujqce nieodpłdtnie i dabrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy sq to osoby niezwiqzane z
organizacjq, człankowie, pracownicy, osaby świadczqce usługi na podstowie umowy cywilnoprawnej czy przedstawicieIe
władz organizacji)
(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia

'

llie

3.2, Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie

sprawozdawczym

0 osób

(Każdy wolontoriusz powinien być liczony tylko roz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizocji w
okresie sprawozdawczym i czosu pracy)

Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1 800,00 zł

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez or1anlaację w okresie sprawozdawczym
a} z

0,00 zł

tytułu umów o pracę

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

1 800,00

2. Wysokośćprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, araz osobom
świadczącymusługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

zł

0,00 zł

(Aby określićprzeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1, zsumować wszystkie kwaty wynagrodzeń wypłacone w ciqgu
roku sprawozdawczego (wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świqdczenia oraz umowy
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowonq kwotę przez 12 {miesięcy} 3. podzielić przez liczbę pracowników)

3. Wysokośćnajwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego

pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Świadczenia,
oraz osobie świadczącejusługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VlL lnformacja o działalnościzleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
l T_!,
l ol,
1, Organizacja

realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji

rządowej lub państwowe fundusze celowe

I

lie
Irlf

. lt jiĘ
l;-

Vlll. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Organ kontrolujący

Lp

Liczba kontrołi

lX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać

w poniższe pole inne informacje, którymi organizocja chciałaby padzielić się z opiniq publicznq)

Druk: NlW-cRso, Data żamiesZczenia w bażi€ sprawozdań oPP:202ż-07,1,1

6

Boźena Ambrozy
Maria Brzuchalska

Drlk: NiW-cRso, Data Zamiesżcżenia W bazie sprawożdań o?P: zoż2,01-!1

2022-07-3,1,

,1

Informacja dodatkowa
1

.

infonracje o rłsrelkich zobowiązaniach linansowycl1 w

rcbouĘzrń walrnkowych nlernłąlędnionych w bilansię
Na dzięlr

3

1 .

12

.2021 r, było złbowąanle wobec

6łłz tytułu dhżryclr rrstnłręrrtów linalsowych,

ZJS i US ru kwotę

gwarerrcji i poręczeń łub

charakeru i funly wieląlteknścizabeąliecz;nych lzcczlłvo

ze wskazuriem

52 zł.

za lrczek i kredYów udzielonych cżonkom orgatńw adminisąjącycĄ nrądających i nadzongących ze wskazanięm
oprocentowanĄ g}orłłrych warurków oraz wszelkich kwot sphconycĘ odpisarryclr Łrb rłrr:rarrych. atakżę znbowĄnńmcĘgnię§ch w ich
rrnieniu rytt&m gwararrcji i poręcreń wsrelkiego rodząju ze rłskaaniem kwoty ogółem dla kazdej kategoń

2. infonrncje o kwotaclr

Gotzowskie Stowarąłsrenię Annzonek OPP w Gorłwb Wkp. nie prowadzi dziabhnści gospodarc 7Ej , rre n trrdnia osób na rurnwę o
pracę. Stowar4srenie nb udziela poĘczrk, rne rnbyłva oblipcji i nienrłrormści

3.

uzpełniające darre o aĘĘwach ipasywach

Wańość ak§wów ipasyvów Stowanrysrenia q|ęto w Bilansie i Raclrrmku Wylków, kóre starowią

Ącznk

do sprawozdauria.

Środki pienĘżre rc 3t.|2,2021 r.

alKasa -756,63ż

ż

b/

R-ek bankowy podstawo\ły -

c/

R-ek porrncnicąz do 1% zpodatku od osób

337 6,43

Ęczrych -

3563.07

ź

4. trńrrrncje o strrńlr-uze zealizowanych plryclrodów re wskazaniemich żódeł, w §mw srczegolrnściinfornacje o przychodach
wyodrębnronych4odnic zprzepisami rrstawy zdnn2l kwbtia 2003 r. o dziahlrrości poĄtkupńlbzrego i o wolonariacię orazinforrrucje o
przychodach z tyhilu składek cźonkow;kich idotacjipoclndącychze środkówpńliczych

Prlychodyogobm
dotacja

ź

31342,38

zPFRON

ź

6500.00

prryclndyz l%pod.doch"od osób

Ęczrych

ż

4278,50

darowina od osób

pravłrych

500.00

ż

darowina od osób

frrycnych

50,00

ż

składki

człoŃowskię

ż

6165.00

odpbnu

dziąła}rcść

ź

10480.00

nadv{żka nrck212a

ż

9368,88

5. inforrracje o sttuktu-rc poniesionlch

kosaów

Kosżyogółem

11263.ż3

ź

Wt}łn

kosĄ

rehabilitacj a

skhdki

4420,'72r}

stafutowe

a

oŃologiczla

prrynależwścdo orgarrlzacji

rsĘalrt1brnnq,{<a

delepcje ZarądrStowarąnzenia - sż<olenn

,

kosźy aclnlnishacljne

Druk:

NlW'cFso, Data zamiesżqenia

1800.00

ż

350,00

ź

930,00

ztr

1340,12

ń

6842,51ń

W baZie

sp6Wozdań oPP: żoż2-o-7-71

- Cąl§zzdlokaI

ń

4649,63

- tsługa za telefo,Internet i strorę DOMEI§Y

114692ń

- zakrpy rtnter*ńw biwowych i gospodarcąrch

63"7,16

-

usĘbankowe ipocźowe

408.80

3. Dziahhrość odphtru

6. darc o

Fudtsz

Statrrtowy nie ulegl zTianie i wynosi 4284,97

7. jezelijedłCIstka posiada statm orgłanŁacji

kosaów

ż

22]19,99 zl

zódłrchałrĘkszcnb isposobic wlkorąntania f,udrszu

i porriesionych

ż

statutowes,o

ń

pozytkupń[czrego, zamiesrcza w infolrrncji dodatkowej dane rn tennt uryskanych plzychodów

z §tLdLr l % podatku dochodowego od

osób fizycznych aruz sposobu wydatkowania środków poclrc dz4cych z 10ń

podatku dochodowego od osób frrycmycll

Stanśrodkówmr-kupotmcnrczynrzĘtr*ul%podatkudochodowegoodosóbĘczryclrna01.01,202lr,
prryclńd w 2021 r. zlłńpodatku od osób

stanr-kum 31.12.2021r.

-

3563.07

fuczrych

-

4278,50

-

5091,57ż

z1

ń

10ń tla dopłatę do ryjazdu integracljnego grrryy Gorawskich Arrnzonek do SŁuroĘt w
wysokości3500.00 ż, zapłata tnfomnqd<oniza twolrenie Strony
ww}ł;okości 930,00 ń , opŁatara lokal ( cąłrsz
l
165,50
ń
opŁatan
sż<olenie
liderek
200,00
źorazopbta
za
prowad,renic
Ochohricżci
r-ku pom;cniczcgl 17,50 ź.
)
,

W cĘgLr roku uy,datkowaro śroclki pienięme z

8, irłre infolnacje rrż wlmieniorre porł"5zej, jeżeli nngłyby w istotrry sposób \^płyrĘć na
finansowy

jednosĘ w

t5łn dodatkowe infornncje i

objasnierria

oceĘ rytuacjimljątkowej

w zaĘczrku nr

1 ri,stawy

z dnia

i

ftmrsowej orazv,ynik

ż9 wlzęśnn 1994 r. o

rachunkolłośc_i o ile wptępują wjedrrostce
nie

doĘcąl

Data spolądzc n:e: 2022- 03 - 28
Data zanvierdze

rrla:

2022- 03

-28

MańBrulcha]ska

Br,żil:nAnl,o4l

Imię i nmłsko osoby. któĘ pouiwono prou,arlzerie ksig lrchmkouyc,h napodstawie ł1, 52 ust
] mtanv o rohuiliorvości

lmię i lwisko kioorłnika jednostki. a jeżelije&nstką kinlje orgar lieimsobouy. usrystlrich
cżonkólv tego olgaru na podsnwic ot. 5] rrst, ] rstały o rolnurliowości

Druk: NIW.CRSo, Data żam;eszeenia

W

bażie spGwozdań oPP:2o22-o7-17

GORŻOWSKI E STOWARZYSZEN lE AMAZONEK

Rachunek zysków i strat

oPP

66400 GoRZÓW WELKOPoLSKi

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

WALCZAKA25
0000109726

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-3'|
Stan za

Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

bieżący rok

1

2

3

4

Przychody z działalnościstatutowej

0,00

27 973,5a

l,

Przychody z nieodpłatnej działalnościpoźytku publicznego

0,00

4 278,50

ll,

Pzychody z odpłatnej działalnościpożytku publicznego

0,00

10 480,00

lll

Przychody z pozostałej działalnościstatutowej

0,00

13 215,00

B.

KoszĘ działal ności statutowej

0,00

33 983,22

Koszty nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego

0,00

4 420,72

ll.

Koszty odpłatnej działal nościpozytku publicznego

0,00

22719,99

lll

Koszty pozostałej działalnościstatutowej

0,00

6 842,51

c.

Zysk (strata) z działalnościstatutowej (A-B}

0,00

-6 009,72

D.

Przychody z działalnościgospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działal ności gospodarczej

0,00

0,00

F

Zysk (strata) z działalnościgospodarczej

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

H.

Zysk (strata) z działalnościoperacyjnej (C+F-G}

0,00

-6 009,72

l.

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

9 368,88

J-

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M

Zysk (strata) brutto (H+l-r+K-L)

0,00

3 359,16

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

o.

Zysk (strata) netto (M-N)

0,00

3 359,16

A.

I

{D-E)

Data sporządz enia: 2022-03-28
Data zatwierdzenia: 2022-03-28

Nłaria Brzuchalska

Bożena Ambroży

ksiąg
rachunkowości

lmię, nazwisko i podpis osoby, Kórej powierżono prowadzenie
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o

Druk: NlW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawożdań OPP: 2022-07-11

lmię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a,ieżeli jednostką kieruje organ
Waeloosobowy, Wsżystkich członków tego organu

GORZOWSK|E STOWARZYSZEN lE AMAZONEK

oPP

66-400 GoRZoW Wl
WALCZAKA 25

BlLANS

ELKoPoLSKl

zgodnie z załącżnikiem nr 6 do u$awy o rachunkowości

0000109726

sponądzony na dzień: 2021-12-31
stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

AKTYWA
Aktywa trwałe

0,00

0,00

Wańości niematerialne i prawne

0,00

0,00

ll

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

lll,

Należnościdługoterminowe

0,00

lV

0,00

l

nwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

13 653,85

7 696,13

0,00

0,00

0,00

0,00

A.
I

Dłu goterminowe

B.
I

ll

lll

rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należnościkrótkoterminowe
nwestycje krótkoterminowe

13 653,85

lV

7 696"l3

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

c.

0,00

Należne wpłaĘ na fundusz statutowy

0,00

0,00

0,00

13 653,85

7 696,13

Fundusz własny

13 653,85

7 644,13

Fundusz statutowy

4 284,97

4 284,97

0,00

0,00

0,00

0,00

9 368,88

3 359,16

l

razem

PAsYWA
A.
I

ll.

pozostałe fundusze

lll.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

lV

(strata) netto

B-

a i rezenry na zobowiązania

0,00

52,00

Rezenry na zobowiązania

0,00

0,00

ll

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

lll

Zobowiązania krótkoterminowe

0,00

lV

52,00

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

13 653,85

7 696,13

I

PASYWA razem
Data spo ządz enia: 2022-03-28
Data zatwierdz eni a: 2022-03 -2B

N4aria

Brzuchalska

Bozena Ambrozy

ksiąg
rachunkowośł

lmię, nazwisko podpjs osoby, której powierzono prowadzenie
rachunkowYch -' na Podstawie ań, 52 ust. 2 ustawy o

Druk: NlW-CRSO, Data zamiesżczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-11

lmię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierule organ
wszystkich członków tego organu

*i"iÓ"*ń"Ó,

'Wprowadzenie
1)

do spraw ońania

fi

nansowe go

rnała, siedzba i adtcs oraz nurrr wc whściu,}łn Ęestrze sądowlłl albo ewidencji

GORZOWSKIE STOWARZYSTNIEA]\łĄZONEK oPP WALCZAKA ż5 66-400 GORZOWWELKOPOI§KT CCIRZoW
WELKOPOLSKI LIJBUSKIE
2) czas twania rlża]ą}rcścijedrrostk| jeślijest ograrrcmny
nie dotyczy

3) okres obję§ sprawozdaniem

01,01.2021 r, do

31

linarsorłlrn

.12.2021 r.

4) cąl sprawozdanie finansowę złstało społądzoneplr,y rało;reniuł<orr§znrnwania dzjałahościprezjcclłrcstkę w dającej się prrewdzieć
prz5z.klści oruzcrynb, isnieją okoliczlościwskaąjące nazag;oż.enie koĄvnuowania przsznĄdżahłrcści
nie

dotycąl

5) orńwienie prą{ęqrch zasad (polqźc) rach-nrkowoścl. w tyrn rrBtod wycerry alqnvów i pasyvów (takze alrnt11zcjt), utalenla rłrynlcu
linamowego oraz sposobu spor4dzenia spmwoidania firarsowcgo w zakresie, w jakim ustawa pozostawb jednostcę ptawo r.łlŁoru

Przylęte

zasał racłuftowości , w

t}rn

nrtody wyceny akffwów

i

paq,wów

:

1 , Rokicm obrotowynjcst rok kalcrrdalrcwy. W ranach roku obtotowego o}aesem sprawozdawc4łnjest miesrąc do surowania obrotów rur
kontach Księg Clklwrcj i rv5lodnienia z dżerrnkicm oruz zrpisalti na korrtach ponncnicąrch. KsĘgi ractnnkowe prowadrcne są w jęryku
polskim i r.v wahrcie polskiej , zujdtłą się lł. siedzbie Crolrcwskiego Stowatął;zenia Annzonek w Clorzowie Wlkp. przy ul. Walcaka 25.

2.

Zasńy

fimkcjorrowanb kontprąl'nrle sĘ wg'Wmrcowego PhnrKont". Storłarąnrenie prowadziewiderrję irożiczenie kosZówwg
qorądm Rachnek Wrłdków , Bibrs i Sprawozdanre Finarsowe.

ror|ząju rm kontach zespoł} - 5 - ,

KosĄ ałiąale z zakrpemrrateńłów iusĘ zahcz

dziahhości stanrtowej hń admfuśtac$nej na podstawie
i sposobu ich apisania w Księdze Gbunej rm
uszystklch etapacĄ zapisyrpolądkou.ane są ckonologicmie i systerrntycmie wgkryteriówurnżłiwiających sporądzenre sprawozdania
fiursowego i inrrych sprawozdań podatkowych Dowody ksĘgowe awierają rrr identyfikacfirry, strorę operacji ,opis i rłartośćzkr-lpu
nateriał5w i usĘ oraz de}<retację z podpisami osób odpowiedzakrych Korrfioię dokur-prrtów księgowych prreprowadz Komisja RewĘrn
Storł,aąnzenia.
3,

się be4pośrednio do

dowodów źódłowych Udokrnqtowańe zapisów pozłala na ideą{ikację dowodów

4. Armlyracja środków trwałch oraz wartości nierratąiakrych i prawrrych o wartości prrekaczjącej jednostkowo 3500,00 ż dokorrywarg
jest rrrtodą liniową, wg stawek określorrych jako nak§ylalnę dla celów podatkowych w rówrych ratach miesięczrych przy zastosowaniu
doprsrcalnyclr plrepisami podatkoq,rni iłapobalrłrików podwlĄzających starł4<i ąrrpĄzacyjne. Środki trvałe o Ńkiej warlości

rc prrelłzcĄącej 3500,00 ńallal,ĘĄe sĘ w sposob lpro sru§ny} dokoĄąc jedrnrarcwego odpisu ich pęŁtęj waltościw
rrnrrrrrcie prrkazania i,ch do uĄ{kowania iprowadzi sĘ ewidercję w sposób rłrnńnŁjący i,Ce§dkację lrazdego prredniohr

jedrnstkowej,

I}ata sporądzełlla: 2a22- 03 -28
Data za§vięrdre nr': ż022- 03 -28

MariaBrzphahka
lruię i
?

nmisko

utavy

osoby, której
o mdluntriovości

Br:lżęrnAn$roąl
powieano prcualzolie ksiqg mchuriiotl.clr

Druk: NlW-cRSo, Data żamieszaenia

W

bażie sp6Wożdań oPP: 2022,07 11

na

podsta\ie et, 5] tlst

Tmię i

rwisko

cżonkórv tqo

a jeżeli julnostką kimje orgal rdelosobovy, \\§zystkich
1ndstavłe at, 52 mt- 2 mtaury o rehurkorvości

kraowrika_jałmstki.

orgmu m

