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Data zamieszczenia sprawozdania

2a21-07-02

l. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

GORZOWSKlE STOWARZYSZENlE AMAZONEK OPP

2.

Kraj

Gmina M. GORZOW

Ulica WALCZAKA

Nr domu 25

Nr lokalu

Miejscowość GORZOW
WlELKoPoLSKl

Kod pocztowy 66-400

Poczta GÓRZoW WlELKoPoLSKl

Nr telefonu 602704243

Nr faksu

E-mail amazonkigorzow@tlen.pl

Adres siedziby i dane
kontaktowe

Powiat M. coRZÓW

Województwo LUBUSKlE

POLSKA

WlELKoPoLSKl

WlELKoPoLsKl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku

publicznego
5. Numer REGON

(Noleży wpisać imiona, nazwiska araz informocje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków arganu zorzqdzającego)

B. Skład organu

1-994-10-04

2009_10-19

21038303300000

7. Skład organu zarządzającego organizacji

kontrołi lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Strona www www.a mazonkigorzow.pl

0000109726

6. Numer KRS

Wpisany do KRS

lmię i nazwisko

Funkcja

Bożena Ambroży

Prezes

TAK

Krystyna Adamska

Wiceprezes

TAK

Maria staśkiewicz

sekretarz

TAK

Maria Brzuchalska

Skarbnik

TAK

Danuta pilch

Członek

TAK

lmię i nazwisko

Funkcja

Elżbieta Myszkowska

Przewodnicząca

TAK

Alicja Lemierz

Członek

TAK

Daniela Nowopolska

Członek

TAK

Wpisany do KRS

1. Opis działalnościpożytku publicznego

Druk: NlW-cRso, Data zamieszczenia W bażie spraWożdań oPP: 2021-07-02

r

1.1, Opis głównych działań podjętych przez organizację

Nasza organizacja zajmuje się przede wszystkim rehabilitacją iwsparciem psychicznym kobiet po leczeniu raka
piersi. Mamy pzeszkolone Amazonki ochotniczki które chodzą do szpitala, jeżeli chora wyrazizgodę. Ochotniczki
informują pacjentkiw szpitalu gdzie kupic protezę piersi lub wkładkę po częściowym operowanym segmencie piersi
także pzy zakupie peruki" Nowo przybyłe koleżanki, informujemy jakie mamy zajęcia w klubie. Zatrudniamy
który prowadzi rehabilitację. Cwiczenia jakie wykonujemy są przygotowane dla kobiet Amazonek,
Jezeli są jeszczejakieś schozenia dodatkowe u kolezanek to oczywiście rehabilitant pilnuje aby ktoraśz kobiet nie
sobie krzywdy. Nasze Stowazyszenie posiada dobze wyposaźoną i pzygotowaną do zajęć salę
gimnastyczną. Posiadamy karimaty, piłki rehabilitacyjne duze i małe, stepery, równoważniki, taśmy, rower, bieznię,
kijki do spacerów grupowych w grupie w Klubie jak i zabieramy na wyjazdy zorganizowane. To wszystko odbywa się
pod okiem mgr fizjoterapii. Nasze koleżanki kozystają także z dodatkowych wyjazdów na rehabilitację np. trekkingi
organizowane pżez Federację Polskich Klubow po Leczeniu Raka Piersi" Obecnie kilka z nich jest w Sierakowie.
Organizujemy róznego rodzaju spotkania z innymi Stowazyszeniami o podobnym profilu. W maju byłyśmyna kilku
dniowym wyjeździe w Sianożętach w Ośrodku lmperial. Kozystałyśmyz basenu, odbywały się marsze z kijami po
plaży a takźe promenadą. Bierzemy udział jak co roku w Ogólnopolskiej Spańakiadzie Amazonek. Zapraszamy do
naszego Klubu ciekawych ludzi, np. naszą malarkę gozowską, poetkę, lekarza na prelekcję. Jak co roku
wyjezdzamy na Ogolnopolski Zjazd Kobiet Amazonek na Jasną Górę, Właściwiesą to juź spotkania koleżanek z
kilku krajow np, z Niemiec, Ukrainy, Czech itd. W drodze powrotnej z Częstochowy zwiedzamy zaplanowane
wcześniej okolice. Staramy się sprostać wszystkich oczekiwania nalezących do nas Amazonek. Nasza organizacja
pisze programy do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie otrzymujemy wsparcie finansowe. Dlatego
możemy wy.lechać. Staramy się pozyskiwać także darczyńcow którzy przekazująwsparcie finansowe na działalność
Statutową. Dzięki nim mozemy dokupic sprzęt lub wymienić, Nasza działalnośccharytatywna jest wsparciem dla
kobiet po leczeniu raka piersi. Jesteśmy organizacją NON PROFIT.

terytorialny faktycznie prowadzonej
działalnościpożytku

1. 2.

wskazoć jednq lub więcej pazycji)

n najbliższe sąsiedztwo {osiedle,
E gmina
n kilka gmin
n powiat
! kilka powiatów

dzielnica, sołectwo, wieś,przysiółek)

n
l
f]
n

województwo
k|lka województw

cały kraj
poza granicami kraju

2. lnformacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy

okresie
prawne)

Osoby fizyczne

!20

Osoby prawne

0

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

p. zwierzęta, zgbytki )

*r Tgk

f*

$,lie

3.Ż. Uale/y wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działałnościpoźytku publicznego, o których mowo
w art, 4 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2aa3 r, o dzia,lalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zoczynajqc od najwożnieiszej, wraz z odnoszącym się do
przedmiotem działalności

Druk: NlW,cRso, Data zamiesżcżenia W bażie spraWozdań oPP: 2021-07-02
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Lp.

ochrona i promocja zdrowia

1

przedm iot działalności

Sfera działalnościpożytku publicznego

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

Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzi
działalnośćodpłatną na zorganizowane wyjazdy
rehabilitacyjne dla członkiń Klubu, Piszemy projekty np.
do PFRON gdzie pozyskujemy dofinansowanie na
zorganizowany wyjazd nad morze. W listopadzie
projekt do PFRON gdzie otrzymałyśmy
złożyłyśmy
dotację do wyjazdu tegorocznego w czerwcu br, to jest
kwota 6 500,- (sześćtysięcysześćsetzłotych
) Był to
tu rnus integracyj ny połączony z rehabilitacją
onkologiczną. Wyjazdy pozwalają nam Amazonkom na
aktywne spędżanie czasu i nabieranie nowych sił do
pracy W stowarzysze niu.

66,58 zł

4. tnformacja dotycąca przedmiotu działalnościodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawcrym

{ł Tak

4.1,.

Or

ganizacja prowad ziła dzi ałal nośćod płatną pożytku pu

4.2. NaleZy

bl

i

ć Nie

cznego

wskazoć nie więcej niż 3 najwożniejsze, pod wzg!ędem wielkości wydatkowanych środków, sJery dzialalności pożytku publicznego, o których mowa

w lrt. 4 ust.1 ustowy z dnio 24 kwietnio 2OO3 r. o dziatalności pożytku publicznego i o wolontoriacie, zaczynojqc od nolwożniejszej, wraz z odnoszącym się do
nich przedmiotem działolności

Lp.

przedmiot działalności

Sfera działalnościpożytku publicznego

fizycznych w ramach sfery

ochrona i promocja zdrowia

1,

Prowadzenie rehabilitacji onkologicznej
Amazonek, warsztaty wsparcia psychicznego.
Organizujemy spotkania z przedstawicielami Firm
produkujących protezy piersi i peruki dla
Amazonek. Prowadzimy telefon zaufania.
Ochotniczki Amazonki nie mogły teraz odwiedzać
chorych kobiet w szpitalu więc rozmowa i porady
odbywały się telefon icznie, Prze kazywane były
tylko broszury informacyjne oraz dane naszego
Stowarzyszenia, Adres, telefon itd. Jest to
działalnośćcharytatywna więc każda pomoc
niesiona dla kobiet po leczeniu raka piersi jest
ważna, Pomagamy telefonicznie wspierać i
załatwiać zakup protezy, peruki a także
informować gdzie i jak można załatwić orzeczenie
o niepełnosprawności, Bardzo ważne dla nowo

66,58 zł

przybyłych, Nasze Stowarzyszenie wymaga
orzeczenia o niepełnosprawności.
5. lnformacja dctycząca działalnościgospodarczej organizacji w okresie §prawozdawczym

5,

1. Organizacja prowadziła działalnośćgospodarczą

.2 . Należy

]ai':

wraz z opisem tej działalnaści
3 radzaje

Lp.

Numer Kodu (PKD)

Druk: N|W-CRSO, Data zamieszczenia w bażie sprawozdań OPP: 202].-07-02
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także
PKD,

Przedmiot i opis działalności

3

1. lnformacja o przychodach organizacji

t. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem {zgodnie

z

rachunkiem zysków i strat)

31994,53 zl

a) przychody z działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego

4 456,47 zl

b) przychody z działalnościodpłatnej poźytku publicznego

6 466,żO zł

c) przychody z działalnościgospodarczej

0,00 zł

77a7L86 ń

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródełpublicznych ogółem

0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych} ogółem

0,00 zł

2,t. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie

z

rachunkiem zysków i strat)

22 525,65 zł

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

tytułu prowadzenia działalnościgospodarczej

d) koszty administracyjne
e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
3.

lĘnik finanso$ry

na calości działalnościorganizacji pożytku publicznego

w okresie sprawozdawczym

3

t4}3a zł

t2266,2ań
0,00 zł
7 279,!5 zł
0,00 zł
9 368,88 zł

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

środków
4.1. Przychody z L% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.2, Wysokośćkwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

Ą 456,47 zł

65,96 zl

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

t

Zaplała za usługi telefoniczne

DrUk:

Nlw-cRso,

Data żamieszczenia W bazie sprawozda ń oPP: 20?I-07 -02

65,96 ń
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|-

z podatku dochodowego od osób prawnych

[-

z

podatku od nieruchomości

[-

z

podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Organizacja korzystała z następujących

|*

z

podatku od towarów i usług

wskazać jednq Iub więej pozycji.
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób

[-

z opłaty

[-

z opłat

[-

z innych zwolnień, 1akich:

lF

nie korzystala

- dodatkowo podać kwotę}

0,00 zł

skarbowej

sądowych

Organizacja korzystała z prawa

telewizji
1 ustawy z dnia

art.23a

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
praWa własnościlub praWa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na

warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania,
dzierżawy lub użyczenia przysługuje jej odniesieniu do tych
następujące prawo:

[*

własność

f-

użytkowaniewieczyste

[-

najem

l-

użytkowanie

|-

użyczenie

{*

Tak

{j

r,łie

|-- dzierżawa

(Należy wskazać jednq tub więcej pozycji)

17

nie korzystała

1,1. Liczba osób
(Należy

0 osób

1,2. Prze€iętna

etaty

liczba Zatrudnionych W organizacji na podstawie stosunkU pracy W przeliczeniu na

(Aby
W

z

wszystkie osoby zatrudnione na podstowie stosunku procy
(wraz z ułamkami odpowiadajqcymi części etatu,
zatrudnionych z x.2 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik

0,00 etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych W organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
kilka umów cywilnoprownych było wykonywanych przeZ jednq osobę,

0 osób

osoba powinna być po}iczono tylko raz)

ł, ł3k

f

}łie

38 osób fizycznych
DrUk: NłW-cRso, Data zamiesZczenia W bażie spraWoZdań oPP:2021,-07-02
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeńwykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzialalnoścłpożytku publicznego i a wolontariacie, wolontariuszomi sq osoby
wykanujqce nieodpłatnie i dabrowalnie pracę no rzecz organizacji, nieza}eżnie od tego, Czy sq to osaby niezwiqzane z

organizocjq, cztonkowie, pracownicy, asoby świadczqce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawicieIe
władz organizacji)

0 osób prawnych

ć Tak
nr

F,lie

3,2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie

sprawozdawczym

0 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tyIko ró2, niezależnie ad liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizdcji w
okresie sprawozdawczym i czasu procy}

Vl. Wynagrodzenia w okresiĘ §plawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń {brutto) wypłaconych przez arganizację w okresie sprawozdaw€zym

0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0,00 zł

2. Wysokośćprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia,oraz osobom
świadczącymusługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

(Aby określićprzeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacane w ciqgu
roku sprawozdawczego (w!iczajqc wynagrodzenie zasodnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraż umowy
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowanq kwotę przez 72 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

3. Wysokość najwyższego {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

;; Tak
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

{'' l,łie

f
s

Tak
Ni*

V|ll. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym

tp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

lX. Dodatkowe informacje

(lńożna Wpisać w paniżśzlpole inne in|ałmacje, którymi organizacja chciałaby pod2ietić

Druk: NlW-cRso, Data zamieszczenia W bazie spraWożdań oP?| 20ż1",07-o2

się z opiniq publiczną)

6

lmiq i nazvvisko osoby upoważnione,i
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organiżacii

Boźena Ambroży
Maria Brzuchalska

Druk: NlW,CR§O, Data żamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: ZOżLa7 02

Data wypełnienia sprawozdania

2o2l-o7-02
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'Wprowadzrnie

do spraw ońania

fi

nansowe go

mzua" siedńa i adtes oraz ruręr we whścrrł}łrĄestrze sądowyn aho ewiderrcji

1)

GORZOWSK]E STOWARZYSnNIEAMAZONEK oPP $/ALCZAI(Ą 25
WIELKOPOISK]LUBUSKIE

66-400

GoRZoWWIEIl(oPoIsKi GoRZoW

2) czas trwania dziahkrości jędnostki, jeślijcst ogmnicrcny
nię

dotyczy

3) okres objęry sprawozdaniem ftnnsow}łrr

0l .0t.2020 r, do

31

.12.2020 r.

4) czy sprawozdanie frwrsorve rcstało sporądrcne pt?lv rahzrnukontyrruowarria dziąłłhościprzezjednostkę w dającej się prrewidaec
prrysżościorazcq,nie ishrieją okołiczlościwskaą|ącenamgożelie kont5łruowann przęznądziabkpści
nie dotyczy

5) onówienie pr4jęĘch zsad (poliĘ{<! rachrnkorł,ości, w §mr nrtod wyceny ak ,tvwów i paqłvów (takre annńyacji). rstalęnia w}niku
fnarrsowego oraz sposobu sporądzena sprawozdania firnnsowego w zakresie, wjakimrxtarła ponstawia jednostce prawo lłŃoru

Prą{ęte zasady mclrrnkorvości, w qzm rrrtody wyceny akrywórł, i pasywów

:

l.Rokiemobrotowynjest rok kalerdarzowy.W rannch roku obrotowego okesem sprawozdawc4łnjest miesĘc do sunnwanh obrotów na
kontach Księgi Głórłrrej i rrzgodnienia z dzierrnlkiemonz apisarrl na korrtach porrnurlczychKsęgr nclł.urkowę prowad.mrre są u, jęą&u

polskimiu,waŁrr"iepolskiejizlajdlgąsĘwsiedńieGorowskiegoStowarąłszerlaArrurcnekwClorzowieWlkp.
2.Zsady futkcjorowania kontprąlmje sĘ wg'Wzorcowego PianrKont". Stowatąnzenic prcwadzi
rodzaju na kontach zespołr - 5 - , spolądza Rachłrek

Wyftóq

p|-zyLn.Wabmka25.

ewiderrcję iroźiczenie

kosaówwg

Bilam i Sprawozdanie Firramowę.

3.KosĄ

związane z zakrryemrraterialów irłsŁE zlicza sĘ be4ośredniodo d,iał,lrrości stah,ńowej hń adldnistracyjrrej rn podstawe
dowodów źódklwych.Udokwrrrtowanie zapisów poavah na identyfl<ację dowodów i sposobu iń zapisanb w KsĘdze Ciłlumejna
wsąatkbh etapacĄ zapisy qpouądkowałre są ckorrologiczrie i ry§t€lmtycmie wg Ęteńw rnmżirvbjących spoą&śnb
finansowego iirrrychsprawozdńpodatkowyclr Dowodyłsięgowe zawierają nr idaĄńkacyjny, sfuonę operacji, opis iwartośćzakrpu
rrateriałów i tsĘi oraz dekretację z podpisami osób odpowiedziafurch KonkoĘ dowodów księgovych prreprowadz Korrlsja RewĘna

Stowarąnzenia.

.ArrntqnĄa środków trwałych orazwańościniaraterbĘch iprawnych o wartości prrełraczjącej jedrnstkowo 3500,00 ź dokonyrvana
jest rrstodą linbwą wg stawek określorrych jako maks}Trn}nę db celów podatkowych w ńvrrych rztach mbsięczrych prąl zastosowaniu
doprsrczałnlzch przepisami podatkowyri wspóbzyrnków podwybzających stavd<i arrnĄzacljrre. Środki hwałe o niskiej wartości
jednostkowej , nie przekraczającej 3500,00 źan'nlnyĄe sĘ w sposób lryro§rcnny, dokorłjąc jednoranwego odpŁsuichpeŁrej wartościw
rmrrrncie przkaania bh do uą,tkowanb iprowadzi się ewidencję w sposób rnmżliwiający identyfikację kazdego predmiotrr
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lnformacja dodatkowa
l . inforrmcje o wsrelkich rcbowiązaniach fuanso\łycll w ółnz §ńfu dłzrych irsnrmeltów finamowycl1 gwarancji i poręczeń hfu
zobowiązań wanrnkowyclr nteułzględnionych w bilarsię ze wskaaniętn charaktcru i fornry wicrątehrości zabc4ieczonych zecz.lwo

Na dzięń

31

.1ż.202a r.

rrle

bykl rłileżrcścii zobowązań wyrrngjących zphtę.

2. inforrtncje o kn,otach n łiczek i laedytów udzielorrych czionkom orgarów administn! ącycb, zarądających i rndzlryjących ze wskazaniem
oprocerrtowania, gSwrrych warrnków oraz wsrelkich lołrot sphcorrycĄ odpisanych łub urrnrzonycĄ a takb anbowąań racĘgnię§rch w bh
imięniuĘtrlemgwarancji iporęcreńwsrelkiego rołlmjure łskazaniemkwo§ ogołemdla każdej kategorii

Gornu,skie Stowaląnzenie Amanrck OPP w Clorzowtę Wlkp. nie prowadzi dziqhkp5qi,rspodarczej, nię zatndnia osób rn rłrrnwę o
pracę.Stouarzlsreńe nie udzięla poĘczrk, nię nabywa obilpcji inięruclprmści

3.
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a/ Kasa - 3']2,31ń

b/ Rek
c/

bankorłypodstwowy - 8183,97

ż

Ioń

ń

R-ek ponncńcry

-

5a91,57

4. infornncje o stnrL-nxz zeałizowaryrch prrychodóu,re wska.anrięm ich żódeŁ w t}mu/ szcregóhości inforrracje o prrychr:dach
wyodrębnionych zgodnie zprzepisamiustawy zdrlaż4lcvietria 2003 r. o działakrosci poĄ&u pńłcmcgo i o wolortarbcię oraz irrfbrnacje o
przycłodach z tYudu skbdek cżoŃowskich i dotacji pochodących re środków pńliczrych

Przyclrodyogóhm
dotacja PFRON
prryckndyz 1%pod.odosóbĘcmycl,I
darowina od osób prarłrrych
darowizn od osób fr4lcnrych
składki cżonkowskie
dziabhość odpbtna
pozostałe prrychody
nadwld<a n2019 rok
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ż

ź

4575.00
6466,20

ź
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ż
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z
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ż

ż

146,30

kosay dziahtości odphticj

6. dane o zródhch

d
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3.

7219,15

|0,72,94

iusĘ
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ź

ź

ż

12266,20 zł

ałĘkszenb i sposobie rłykorąrstarrn f,urdmzu stah;towego
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ń
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iponiesionych kosżów z §utrilu l % podatku dochodov,ego od osób frzycnrych oraz sposobu wydatkowania środków pochodącychzloń
podatku dochodowego od osób §rycnych
7.

Stan śrirdków rn rachtnkupormcnicąlrn
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z

rynfu l % podatku dochodowego od osób firycmychna 0l .01 ,2020 r. wynosł 707,06

ż

ń

stanna r-kuna 31.12.2020 r. to kwota 509'7,57

ż

W cĘgu okresu spmwozdawcrego wydatkowano 65,96 ńruzapbtę fiknny

z

usĘę lrtemetową.

8. irne infornncje nż uyrnieniorre powyrcj, jercti mlg§by w śtohysposób \^.płyrĘć na ocenę rynncji rrnjątkowej i firunsowej oraz r,łlmk
finansowy jedrrostki, w- łm dodatkowe inforrracje i objaśnierna wlłniernorre w zaĘczlku rn 1 rstawy z dnia 29 wrzęsł::a 1994 t. o

rachrłrkowości, o ile występqją wjedrcstce
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GORZOWSKIE STOWARZYSZEN lE AMAZONEK

oPP

66-400 GoRZoW Wl

WALCZAKA25

Rachunek zysków i strat

ELKoPoLSKl

Rachunek zysków

i

strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o

00001 09726

rachunkowości

za okres od 2020-01-01 do 2a20-12-31
§tan za

Pozycja

Wyszczególnienie

popruednirok

bieżący rok

2

3

4

1

Przychody z działalnościstatutowej

0,00

28 551,47

Przychody z nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego

0,00

4 456,47

ll.

Pzychody z odpłatnej działalnościpoźytku publicznego

0,00

6 466,20

lll,

Przychody z pozostałej działalnościstatutowej

0,00

17 628,8a

B.

Koszty działal ności statutowej

0,00

22625,65

0,00

3 140,30

A.
I

działalnościpożytku publicznego

l

Koszty

ll,

Koszty odpłatnej działalnościpożytku publicznego

0,00

12 266,2o

lll.

Koszty pozostałej działalnościstatutowej

0,00

7 219,15

c.

Zysk (strata) z działalnościstatutowej (A-B)

0,00

5 925,82

D.

Przychody z działalnościgospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalnościgospodarczej

0,00

0,00

F

Zysk (strata) z działalnościgospodarczej {D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

H.

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

0,00

5 925,82

l-

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

3 443,06

J.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty ftnansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I{+K-L)

0,00

9 368,88

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

o.

Zysk (strata) netto (M-N)

0,00

9 368,88

n

ieod płatnej

Data sporządz enia: 2021 -05-1 0
Data zatwierdz enia: 2020 -06-1 4
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lmię, nazwisko i podpis osoby, któą powierzono pfowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 u§tawy o rachunkowości

lmię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
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WlELKoPOLsKl

0000109726

zgadłiezzałącznikiem nr 6 do ustawy o raóUnkowoś§i

społ,:ządzony na dzień: 2020-{2-3'|

stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

AKTYWA
A.

0,00

l.

Wańości niematerialne i prawne

0,00

0,00

ll

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

lll.

Należnościdługoterminowe

0,00

0,00

lV,

lnwestycje długoterminowe

0,00

0,00

Długoterminowe roz|iczenia międzyokresowe

0,00

0,00

7 728,03

13 653,85

0,00

0,00

B.
l,

Zapasy

ll,

Należnościkrótkoterminowe

7 728,03

13 653,85

lll.

l

nwestycje krotkoterminowe

0,00

0,00

lV.

Krótkoterminowe rozliczen ia międzyokresowe

0,00

0,00

c.

Naleźne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

7 728,03

t3 653,85

Fundusz własny

7 728,03

13 653,85

I

Fundusz statutowy

4 284p7

4 284,97

ll.

pozostałe fundusze

0,00

0,00

lll.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

lV,

Zysk (strata) netto

3 443,06

9 368,88

B-

Zobowiązania i rezeruły na zobowiązania

0,00

0,00

L

Rezeruvy na zobowiązania

0,00

o,00

ll

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

lll

Zobowięania krótkoterminowe

0,00

0,00

lV

Rozliczen ia

0,00

0,00

7 7?8,03

13 653,85

AKTYWA razem
PA§YWA
A,

m

iędzyokresowe

PASYV\IA razem
Data sporządzenia: 2021 -05-1 0
Data zatwierdzenia: 2020-06-1 4
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1.1, Opis głównych działań podjętych przez organizację

Nasza organizacja zajmuje się przede wszystkim rehabilitacją iwsparciem psychicznym kobiet po leczeniu raka
piersi. Mamy pzeszkolone Amazonki ochotniczki które chodzą do szpitala, jeżeli chora wyrazizgodę. Ochotniczki
informują pacjentkiw szpitalu gdzie kupic protezę piersi lub wkładkę po częściowym operowanym segmencie piersi
także pzy zakupie peruki" Nowo przybyłe koleżanki, informujemy jakie mamy zajęcia w klubie. Zatrudniamy
który prowadzi rehabilitację. Cwiczenia jakie wykonujemy są przygotowane dla kobiet Amazonek,
Jezeli są jeszczejakieś schozenia dodatkowe u kolezanek to oczywiście rehabilitant pilnuje aby ktoraśz kobiet nie
sobie krzywdy. Nasze Stowazyszenie posiada dobze wyposaźoną i pzygotowaną do zajęć salę
gimnastyczną. Posiadamy karimaty, piłki rehabilitacyjne duze i małe, stepery, równoważniki, taśmy, rower, bieznię,
kijki do spacerów grupowych w grupie w Klubie jak i zabieramy na wyjazdy zorganizowane. To wszystko odbywa się
pod okiem mgr fizjoterapii. Nasze koleżanki kozystają także z dodatkowych wyjazdów na rehabilitację np. trekkingi
organizowane pżez Federację Polskich Klubow po Leczeniu Raka Piersi" Obecnie kilka z nich jest w Sierakowie.
Organizujemy róznego rodzaju spotkania z innymi Stowazyszeniami o podobnym profilu. W maju byłyśmyna kilku
dniowym wyjeździe w Sianożętach w Ośrodku lmperial. Kozystałyśmyz basenu, odbywały się marsze z kijami po
plaży a takźe promenadą. Bierzemy udział jak co roku w Ogólnopolskiej Spańakiadzie Amazonek. Zapraszamy do
naszego Klubu ciekawych ludzi, np. naszą malarkę gozowską, poetkę, lekarza na prelekcję. Jak co roku
wyjezdzamy na Ogolnopolski Zjazd Kobiet Amazonek na Jasną Górę, Właściwiesą to juź spotkania koleżanek z
kilku krajow np, z Niemiec, Ukrainy, Czech itd. W drodze powrotnej z Częstochowy zwiedzamy zaplanowane
wcześniej okolice. Staramy się sprostać wszystkich oczekiwania nalezących do nas Amazonek. Nasza organizacja
pisze programy do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie otrzymujemy wsparcie finansowe. Dlatego
możemy wy.lechać. Staramy się pozyskiwać także darczyńcow którzy przekazująwsparcie finansowe na działalność
Statutową. Dzięki nim mozemy dokupic sprzęt lub wymienić, Nasza działalnośccharytatywna jest wsparciem dla
kobiet po leczeniu raka piersi. Jesteśmy organizacją NON PROFIT.

terytorialny faktycznie prowadzonej
działalnościpożytku

1. 2.

wskazoć jednq lub więcej pazycji)

n najbliższe sąsiedztwo {osiedle,
E gmina
n kilka gmin
n powiat
! kilka powiatów

dzielnica, sołectwo, wieś,przysiółek)

n
l
f]
n

województwo
k|lka województw

cały kraj
poza granicami kraju

2. lnformacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy

okresie
prawne)

Osoby fizyczne

!20

Osoby prawne

0

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

p. zwierzęta, zgbytki )

*r Tgk

f*

$,lie

3.Ż. Uale/y wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działałnościpoźytku publicznego, o których mowo
w art, 4 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2aa3 r, o dzia,lalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zoczynajqc od najwożnieiszej, wraz z odnoszącym się do
przedmiotem działalności

Druk: NlW,cRso, Data zamiesżcżenia W bażie spraWozdań oPP: 2021-07-02

z

Lp.

ochrona i promocja zdrowia

1

przedm iot działalności

Sfera działalnościpożytku publicznego

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

Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzi
działalnośćodpłatną na zorganizowane wyjazdy
rehabilitacyjne dla członkiń Klubu, Piszemy projekty np.
do PFRON gdzie pozyskujemy dofinansowanie na
zorganizowany wyjazd nad morze. W listopadzie
projekt do PFRON gdzie otrzymałyśmy
złożyłyśmy
dotację do wyjazdu tegorocznego w czerwcu br, to jest
kwota 6 500,- (sześćtysięcysześćsetzłotych
) Był to
tu rnus integracyj ny połączony z rehabilitacją
onkologiczną. Wyjazdy pozwalają nam Amazonkom na
aktywne spędżanie czasu i nabieranie nowych sił do
pracy W stowarzysze niu.

66,58 zł

4. tnformacja dotycąca przedmiotu działalnościodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawcrym

{ł Tak

4.1,.

Or

ganizacja prowad ziła dzi ałal nośćod płatną pożytku pu

4.2. NaleZy

bl

i

ć Nie

cznego

wskazoć nie więcej niż 3 najwożniejsze, pod wzg!ędem wielkości wydatkowanych środków, sJery dzialalności pożytku publicznego, o których mowa

w lrt. 4 ust.1 ustowy z dnio 24 kwietnio 2OO3 r. o dziatalności pożytku publicznego i o wolontoriacie, zaczynojqc od nolwożniejszej, wraz z odnoszącym się do
nich przedmiotem działolności

Lp.

przedmiot działalności

Sfera działalnościpożytku publicznego

fizycznych w ramach sfery

ochrona i promocja zdrowia

1,

Prowadzenie rehabilitacji onkologicznej
Amazonek, warsztaty wsparcia psychicznego.
Organizujemy spotkania z przedstawicielami Firm
produkujących protezy piersi i peruki dla
Amazonek. Prowadzimy telefon zaufania.
Ochotniczki Amazonki nie mogły teraz odwiedzać
chorych kobiet w szpitalu więc rozmowa i porady
odbywały się telefon icznie, Prze kazywane były
tylko broszury informacyjne oraz dane naszego
Stowarzyszenia, Adres, telefon itd. Jest to
działalnośćcharytatywna więc każda pomoc
niesiona dla kobiet po leczeniu raka piersi jest
ważna, Pomagamy telefonicznie wspierać i
załatwiać zakup protezy, peruki a także
informować gdzie i jak można załatwić orzeczenie
o niepełnosprawności, Bardzo ważne dla nowo

66,58 zł

przybyłych, Nasze Stowarzyszenie wymaga
orzeczenia o niepełnosprawności.
5. lnformacja dctycząca działalnościgospodarczej organizacji w okresie §prawozdawczym

5,

1. Organizacja prowadziła działalnośćgospodarczą

.2 . Należy

]ai':

wraz z opisem tej działalnaści
3 radzaje

Lp.

Numer Kodu (PKD)

Druk: N|W-CRSO, Data zamieszczenia w bażie sprawozdań OPP: 202].-07-02

r
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l it"l
l

łił
także
PKD,

Przedmiot i opis działalności

3

1. lnformacja o przychodach organizacji

t. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem {zgodnie

z

rachunkiem zysków i strat)

31994,53 zl

a) przychody z działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego

4 456,47 zl

b) przychody z działalnościodpłatnej poźytku publicznego

6 466,żO zł

c) przychody z działalnościgospodarczej

0,00 zł

77a7L86 ń

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródełpublicznych ogółem

0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych} ogółem

0,00 zł

2,t. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie

z

rachunkiem zysków i strat)

22 525,65 zł

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

tytułu prowadzenia działalnościgospodarczej

d) koszty administracyjne
e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
3.

lĘnik finanso$ry

na calości działalnościorganizacji pożytku publicznego

w okresie sprawozdawczym

3

t4}3a zł

t2266,2ań
0,00 zł
7 279,!5 zł
0,00 zł
9 368,88 zł

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

środków
4.1. Przychody z L% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.2, Wysokośćkwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

Ą 456,47 zł

65,96 zl

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

t

Zaplała za usługi telefoniczne
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|-

z podatku dochodowego od osób prawnych

[-

z

podatku od nieruchomości

[-

z

podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Organizacja korzystała z następujących

|*

z

podatku od towarów i usług

wskazać jednq Iub więej pozycji.
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób

[-

z opłaty

[-

z opłat

[-

z innych zwolnień, 1akich:

lF

nie korzystala

- dodatkowo podać kwotę}

0,00 zł

skarbowej

sądowych

Organizacja korzystała z prawa

telewizji
1 ustawy z dnia

art.23a

Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
praWa własnościlub praWa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na

warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania,
dzierżawy lub użyczenia przysługuje jej odniesieniu do tych
następujące prawo:

[*

własność

f-

użytkowaniewieczyste

[-

najem

l-

użytkowanie

|-

użyczenie

{*

Tak

{j

r,łie

|-- dzierżawa

(Należy wskazać jednq tub więcej pozycji)

17

nie korzystała

1,1. Liczba osób
(Należy

0 osób

1,2. Prze€iętna

etaty

liczba Zatrudnionych W organizacji na podstawie stosunkU pracy W przeliczeniu na

(Aby
W

z

wszystkie osoby zatrudnione na podstowie stosunku procy
(wraz z ułamkami odpowiadajqcymi części etatu,
zatrudnionych z x.2 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik

0,00 etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych W organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
kilka umów cywilnoprownych było wykonywanych przeZ jednq osobę,

0 osób

osoba powinna być po}iczono tylko raz)

ł, ł3k

f

}łie

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

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeńwykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzialalnoścłpożytku publicznego i a wolontariacie, wolontariuszomi sq osoby
wykanujqce nieodpłatnie i dabrowalnie pracę no rzecz organizacji, nieza}eżnie od tego, Czy sq to osaby niezwiqzane z

organizocjq, cztonkowie, pracownicy, asoby świadczqce usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawicieIe
władz organizacji)

0 osób prawnych

ć Tak
nr

F,lie

3,2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie

sprawozdawczym

0 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tyIko ró2, niezależnie ad liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizdcji w
okresie sprawozdawczym i czasu procy}

Vl. Wynagrodzenia w okresiĘ §plawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń {brutto) wypłaconych przez arganizację w okresie sprawozdaw€zym

0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0,00 zł

2. Wysokośćprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia,oraz osobom
świadczącymusługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

(Aby określićprzeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacane w ciqgu
roku sprawozdawczego (w!iczajqc wynagrodzenie zasodnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraż umowy
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowanq kwotę przez 72 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

3. Wysokość najwyższego {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

;; Tak
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

{'' l,łie

f
s

Tak
Ni*

V|ll. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym

tp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

lX. Dodatkowe informacje

(lńożna Wpisać w paniżśzlpole inne in|ałmacje, którymi organizacja chciałaby pod2ietić

Druk: NlW-cRso, Data zamieszczenia W bazie spraWożdań oP?| 20ż1",07-o2

się z opiniq publiczną)
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lmiq i nazvvisko osoby upoważnione,i
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organiżacii

Boźena Ambroży
Maria Brzuchalska
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'Wprowadzrnie

do spraw ońania

fi

nansowe go

mzua" siedńa i adtes oraz ruręr we whścrrł}łrĄestrze sądowyn aho ewiderrcji

1)

GORZOWSK]E STOWARZYSnNIEAMAZONEK oPP $/ALCZAI(Ą 25
WIELKOPOISK]LUBUSKIE

66-400

GoRZoWWIEIl(oPoIsKi GoRZoW

2) czas trwania dziahkrości jędnostki, jeślijcst ogmnicrcny
nię

dotyczy

3) okres objęry sprawozdaniem ftnnsow}łrr

0l .0t.2020 r, do

31

.12.2020 r.

4) czy sprawozdanie frwrsorve rcstało sporądrcne pt?lv rahzrnukontyrruowarria dziąłłhościprzezjednostkę w dającej się prrewidaec
prrysżościorazcq,nie ishrieją okołiczlościwskaą|ącenamgożelie kont5łruowann przęznądziabkpści
nie dotyczy

5) onówienie pr4jęĘch zsad (poliĘ{<! rachrnkorł,ości, w §mr nrtod wyceny ak ,tvwów i paqłvów (takre annńyacji). rstalęnia w}niku
fnarrsowego oraz sposobu sporądzena sprawozdania firnnsowego w zakresie, wjakimrxtarła ponstawia jednostce prawo lłŃoru

Prą{ęte zasady mclrrnkorvości, w qzm rrrtody wyceny akrywórł, i pasywów

:

l.Rokiemobrotowynjest rok kalerdarzowy.W rannch roku obrotowego okesem sprawozdawc4łnjest miesĘc do sunnwanh obrotów na
kontach Księgi Głórłrrej i rrzgodnienia z dzierrnlkiemonz apisarrl na korrtach porrnurlczychKsęgr nclł.urkowę prowad.mrre są u, jęą&u

polskimiu,waŁrr"iepolskiejizlajdlgąsĘwsiedńieGorowskiegoStowarąłszerlaArrurcnekwClorzowieWlkp.
2.Zsady futkcjorowania kontprąlmje sĘ wg'Wzorcowego PianrKont". Stowatąnzenic prcwadzi
rodzaju na kontach zespołr - 5 - , spolądza Rachłrek

Wyftóq

p|-zyLn.Wabmka25.

ewiderrcję iroźiczenie

kosaówwg

Bilam i Sprawozdanie Firramowę.

3.KosĄ

związane z zakrryemrraterialów irłsŁE zlicza sĘ be4ośredniodo d,iał,lrrości stah,ńowej hń adldnistracyjrrej rn podstawe
dowodów źódklwych.Udokwrrrtowanie zapisów poavah na identyfl<ację dowodów i sposobu iń zapisanb w KsĘdze Ciłlumejna
wsąatkbh etapacĄ zapisy qpouądkowałre są ckorrologiczrie i ry§t€lmtycmie wg Ęteńw rnmżirvbjących spoą&śnb
finansowego iirrrychsprawozdńpodatkowyclr Dowodyłsięgowe zawierają nr idaĄńkacyjny, sfuonę operacji, opis iwartośćzakrpu
rrateriałów i tsĘi oraz dekretację z podpisami osób odpowiedziafurch KonkoĘ dowodów księgovych prreprowadz Korrlsja RewĘna

Stowarąnzenia.

.ArrntqnĄa środków trwałych orazwańościniaraterbĘch iprawnych o wartości prrełraczjącej jedrnstkowo 3500,00 ź dokonyrvana
jest rrstodą linbwą wg stawek określorrych jako maks}Trn}nę db celów podatkowych w ńvrrych rztach mbsięczrych prąl zastosowaniu
doprsrczałnlzch przepisami podatkowyri wspóbzyrnków podwybzających stavd<i arrnĄzacljrre. Środki hwałe o niskiej wartości
jednostkowej , nie przekraczającej 3500,00 źan'nlnyĄe sĘ w sposób lryro§rcnny, dokorłjąc jednoranwego odpŁsuichpeŁrej wartościw
rmrrrncie przkaania bh do uą,tkowanb iprowadzi się ewidencję w sposób rnmżliwiający identyfikację kazdego predmiotrr

Daa sporą&nrw:
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Irnig i

lnformacja dodatkowa
l . inforrmcje o wsrelkich rcbowiązaniach fuanso\łycll w ółnz §ńfu dłzrych irsnrmeltów finamowycl1 gwarancji i poręczeń hfu
zobowiązań wanrnkowyclr nteułzględnionych w bilarsię ze wskaaniętn charaktcru i fornry wicrątehrości zabc4ieczonych zecz.lwo

Na dzięń

31

.1ż.202a r.

rrle

bykl rłileżrcścii zobowązań wyrrngjących zphtę.

2. inforrtncje o kn,otach n łiczek i laedytów udzielorrych czionkom orgarów administn! ącycb, zarądających i rndzlryjących ze wskazaniem
oprocerrtowania, gSwrrych warrnków oraz wsrelkich lołrot sphcorrycĄ odpisanych łub urrnrzonycĄ a takb anbowąań racĘgnię§rch w bh
imięniuĘtrlemgwarancji iporęcreńwsrelkiego rołlmjure łskazaniemkwo§ ogołemdla każdej kategorii

Gornu,skie Stowaląnzenie Amanrck OPP w Clorzowtę Wlkp. nie prowadzi dziqhkp5qi,rspodarczej, nię zatndnia osób rn rłrrnwę o
pracę.Stouarzlsreńe nie udzięla poĘczrk, nię nabywa obilpcji inięruclprmści

3.

uapehbjące

darrę o

aktyrłachiparyłvach

Wartośćak§łł,ów i pasylvólv organizacji gęto w Bilarrsie i Raclrrmk,uWylków ,które stanowĘ
Środki pienięzre rc

Ącmk

do sprawozdania.

.I2,2CŹ0 r.

31

a/ Kasa - 3']2,31ń

b/ Rek
c/

bankorłypodstwowy - 8183,97

ż

Ioń

ń

R-ek ponncńcry

-

5a91,57

4. infornncje o stnrL-nxz zeałizowaryrch prrychodóu,re wska.anrięm ich żódeŁ w t}mu/ szcregóhości inforrracje o prrychr:dach
wyodrębnionych zgodnie zprzepisamiustawy zdrlaż4lcvietria 2003 r. o działakrosci poĄ&u pńłcmcgo i o wolortarbcię oraz irrfbrnacje o
przycłodach z tYudu skbdek cżoŃowskich i dotacji pochodących re środków pńliczrych

Przyclrodyogóhm
dotacja PFRON
prryckndyz 1%pod.odosóbĘcmycl,I
darowina od osób prarłrrych
darowizn od osób fr4lcnrych
składki cżonkowskie
dziabhość odpbtna
pozostałe prrychody
nadwld<a n2019 rok
5. infonracje o

31994,53 7]

ż

6100,00

U56,17

ż

1000,00

ż

953,80

ż

ź

4575.00
6466,20

ź

5000,00

ż

3U3,06 ń

strŃtuze poniesionychkosźów

KosĄogółem

22625,65

ż

włł11
'l

.kosuy statr.towe

-tehabiłitacja onkologrczn Arrnrcrrek
-wpłata na Fedelację iUnię Annzorek oraz

- spotkanie
-

usĘa

z

l900,00

ISON

psychologiem

inforrrn§4<a
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3140,30

W

bazie sp€Wożdań oPP,2021 01 02

ż

350,00

ż

720.00

ń

14],60

ź

- wyjazd

sfuóowyZalądu

2.kosĄ

adminisłacyjrre

-

22,]0

c4łnzz lokal

- oŃta zr telelo.inlenret istronę iruemetową

4720,83

ż

ż

146,30

kosay dziahtości odphticj

6. dane o zródhch

d

12,79.08

- usfugi bankowe i pocżowc
3.

7219,15

|0,72,94

iusĘ

- zrklp rraternŁiwbirnowych

ź

ź

ż

12266,20 zł

ałĘkszenb i sposobie rłykorąrstarrn f,urdmzu stah;towego

Furdusz Statrlowy nie uleg| zrianie iwyrcsi 4284,91

ń

jeblijednostka posnda statLs orpniacji poąĄku pńlicmego, zamieszcza w infórrmcji dodatkowej darre rm tenat uąrskarrychprą.chodów
iponiesionych kosżów z §utrilu l % podatku dochodov,ego od osób frzycnrych oraz sposobu wydatkowania środków pochodącychzloń
podatku dochodowego od osób §rycnych
7.

Stan śrirdków rn rachtnkupormcnicąlrn

przychod w 2020 r. z Ioń to 4456,4'7

z

rynfu l % podatku dochodowego od osób firycmychna 0l .01 ,2020 r. wynosł 707,06

ż

ń

stanna r-kuna 31.12.2020 r. to kwota 509'7,57

ż

W cĘgu okresu spmwozdawcrego wydatkowano 65,96 ńruzapbtę fiknny

z

usĘę lrtemetową.

8. irne infornncje nż uyrnieniorre powyrcj, jercti mlg§by w śtohysposób \^.płyrĘć na ocenę rynncji rrnjątkowej i firunsowej oraz r,łlmk
finansowy jedrrostki, w- łm dodatkowe inforrracje i objaśnierna wlłniernorre w zaĘczlku rn 1 rstawy z dnia 29 wrzęsł::a 1994 t. o

rachrłrkowości, o ile występqją wjedrcstce

nb doĘcry

Data sporądzenia: 202 1-05Data utwierd.renb

:

2020- 06-

1

1

0

4

Maria Brz,łchalska

FrlżrtmArlbroĘ

Imiq i nwisko inoby. któtj povioano pruualnie ksiig nńuŃonyclr - na podswie int, 52 L§t
2 ustauy o rańrurkolvości

lmię i
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naisko loaomikajoJnostki.
cźoŃóu, lego orgaru - M txx]stawie

a

ierli

fi.

jednostkąkiouje

orgm łielmsobowy. rwzvstlqch

52 ust. 2 ustA\,v o l&hunko\rUści

GORZOWSKIE STOWARZYSZEN lE AMAZONEK

oPP
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WALCZAKA25

Rachunek zysków i strat

ELKoPoLSKl

Rachunek zysków

i

strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o

00001 09726

rachunkowości

za okres od 2020-01-01 do 2a20-12-31
§tan za

Pozycja

Wyszczególnienie

popruednirok

bieżący rok

2

3

4

1

Przychody z działalnościstatutowej

0,00

28 551,47

Przychody z nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego

0,00

4 456,47

ll.

Pzychody z odpłatnej działalnościpoźytku publicznego

0,00

6 466,20

lll,

Przychody z pozostałej działalnościstatutowej

0,00

17 628,8a

B.

Koszty działal ności statutowej

0,00

22625,65

0,00

3 140,30

A.
I

działalnościpożytku publicznego

l

Koszty

ll,

Koszty odpłatnej działalnościpożytku publicznego

0,00

12 266,2o

lll.

Koszty pozostałej działalnościstatutowej

0,00

7 219,15

c.

Zysk (strata) z działalnościstatutowej (A-B)

0,00

5 925,82

D.

Przychody z działalnościgospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalnościgospodarczej

0,00

0,00

F

Zysk (strata) z działalnościgospodarczej {D-E)

0,00

0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

H.

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

0,00

5 925,82

l-

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

3 443,06

J.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty ftnansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I{+K-L)

0,00

9 368,88

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

o.

Zysk (strata) netto (M-N)

0,00

9 368,88

n

ieod płatnej

Data sporządz enia: 2021 -05-1 0
Data zatwierdz enia: 2020 -06-1 4
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Bożena Ambroży

lmię, nazwisko i podpis osoby, któą powierzono pfowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 u§tawy o rachunkowości

lmię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, Wszystkich członkóW tego organu
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stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

AKTYWA
A.

0,00

l.

Wańości niematerialne i prawne

0,00

0,00

ll

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

lll.

Należnościdługoterminowe

0,00

0,00

lV,

lnwestycje długoterminowe

0,00

0,00

Długoterminowe roz|iczenia międzyokresowe

0,00

0,00

7 728,03

13 653,85

0,00

0,00

B.
l,

Zapasy

ll,

Należnościkrótkoterminowe

7 728,03

13 653,85

lll.

l

nwestycje krotkoterminowe

0,00

0,00

lV.

Krótkoterminowe rozliczen ia międzyokresowe

0,00

0,00

c.

Naleźne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

7 728,03

t3 653,85

Fundusz własny

7 728,03

13 653,85

I

Fundusz statutowy

4 284p7

4 284,97

ll.

pozostałe fundusze

0,00

0,00

lll.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

lV,

Zysk (strata) netto

3 443,06

9 368,88

B-

Zobowiązania i rezeruły na zobowiązania

0,00

0,00

L

Rezeruvy na zobowiązania

0,00

o,00

ll

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

lll

Zobowięania krótkoterminowe

0,00

0,00

lV

Rozliczen ia

0,00

0,00

7 7?8,03

13 653,85

AKTYWA razem
PA§YWA
A,

m

iędzyokresowe

PASYV\IA razem
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