
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA „AMAZONKI” w 2016 roku 

 
Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 
                      01.01.2016r. - 31.12.2016r. 
 
Informacje o organizacji: 
 
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” 
Adres: ul. Wojska Polskiego 47A, 87-100 Toruń 
 
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000312459 
Otrzymanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego dnia 14.01.2010r. 
 
REGON        340514388 
NIP                879-257-92-95 
 
Członkowie Zarządu Storzyszenia na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania: 
 

Prezes           - Bożena Kazimiera Błaszkiewicz 
Wiceprezes   - Teresa Maria Żerkowska 
Skarbnik       - Irena Małgorzata Jarząbek  
Sekretarz      - Grażyna Krauze 
Członek        - Hanna Wiśniewska 
Członek        - Czesława Murawska 
Członek        - Elżbieta Romejko-Szubryczyńska 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
Przewodnicząca   - Anna Brzozowska 
Sekretarz              - Alicja Winiarska 
Członek                 - Barbara Olech 
 

1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 
Toruńskie Stowarzyszenie „Amazonki”, województwo kujawsko-

pomorskie, charakter prawny – Stowarzyszenie 

2. Określenie celów i środków działania 
Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po chorobie nowotworowej raka 

piersi 

3. Władze Stowarzyszenia 
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne Zgromadzenie 

4. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 



Nie posiada 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 
01.01.2016r.-31.12.2016r. 

 
Przez cały rok Stowarzyszenie prowadziło swoją działalność mającą na celu 

wspieranie kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi poprzez rehabilitację 
psychofizyczną. 
 
 
Środki na tę działalność pochodziły z następujących źródeł: 
 
17.500,00  dotacja z Urzędu Miasta  
11.960,24  przeznaczenie zysku z 2015r. na cele statutowe  
  4.785,00  przychody ze składek członkowskich 
     700,00  darowizna osób fizycznych 

      Wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł  

Toruńskie Stowarzyszenie „Amazonki” w roku 2016 uzyskało łączne przychody z 
działalności statutowej w wysokości 34.969,18 zł. Pozostałe przychody wyniosły 
622,51 zł oraz przychody finansowe 1,43 zł. 

 Informacja o poniesionych kosztach na: 

 a) realizację celów statutowych: 27.286,34 zł 
 b) koszty administracyjne: 598,80 zł 
 c)  pozostałe koszty: 0,00 zł 
   d)  koszty finansowe: 3,06 zł 
 
 Koszty administracyjne:  
 a) podatki i opłaty: 538,80 zł 
 b) pozostałe: 60,00 zł 
 
   Zysk/strata 
    W 2016 roku TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” osiągnęło pozytywny 

wynik netto, który wyniósł 7.080,98 zł.  
  

Informację o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 

Rozliczenia finansowe prowadzone są na bieżąco. Na koniec roku saldo zobowiązań 
zarówno podatkowych, jak i zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosi 0,00.  
 
 Załączniki: Bilans na dzień 31.12.2016r. oraz rachunek zysków i strat za 
okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  
 
Toruń, dn. 28.01.2017r. 


