SPRAWoZDANIE MERYToRYCZI\E z DaIAŁ ALNoŚCI

ToRUŃsI(EGo sTowARzYsZENIA

''AMAZo|IKI''

w 2011 roku

Sprawozdanie dotyczy okl€su sprawozdawczego
01.01.2011r. - 31.12.20Ur.
Informacje o organizacji:

ToRUŃSKIE sTowARZYszEME'AMAZoI\KI'
Adres: ul. Wojska Polskiego 47A,87-t00 Toruń

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądonym pod numerem 0000312459
Otrrymanie Statusu Organizacji PoĘtku Pub|icznego dnia 14.01.2010r.

REGON
I{IP

340514388
879-257-92-9s

Członkowie Zarzadu:

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

- Elżbieta Rutkowska-Jaworska
- Irena Kozicka
- Halina Szmidt

Sekretarz _ GraĘna Hincz

Członek - Ewa Lipińska
Członek - Mirosława Dobrryniak
Członek - Irena Jarząbek
Komisia Rewizvina:

Przewodnicąca - Barbara Wiśniewska

Sekretarz
Członek

- Anna Brzozowska
- Alicja Winiarska

1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Toruńskie Stowarzyszenie,,Amazonki'', województwo kujawsko-

pomorskie, charakter prawny - Stowarzyszenie
2. Określenie celów i środków działania

Rehabilitacja psychofizyczra kobiet po chorobie nowotworowej raka
piersi
3. Władze Stowarzyszenia
Zarząd, Komisja RewĘjna i Walne Zgromadzerue
4. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
Nie posiada

Stowarryszenie nie prowadzi działalnościgospodarczej.

Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego
01.01.201
W roku 2011

1

r.-3

zarąd

t.l2.20llr.

podjął 8 uchwał W następująrych sprawach:

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia wykonania budżefu Stowarzyszenia za 20I0r.

Uchwała nr

2w

sprawie udzielenia Absolutorium Zarządowi Toruńskiego

Stowarzyszenia,,Amazonek" za 2010r.

Uchwała nr 3 W sprawie powołania Pani Grażyny Hincz na stanowisko Sekretaza
oraz Pani Mirosławy Dobrzyniak na członka stowarzyszenia
Uchwała nr 4 w sprawie pzeniesienia siedziby Stowarzyszenia z ulicy Łyskowskiego
15 w Toruniu na ulicę Wojska Polskiego 47a w Toruniu.
Uchwała nr 5 o pzeznaczeniu zysku netto 2010r' w wysokości10'493,81 na cele
statutowe stowarzyszenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie,przy pełnym
składzie Zanądu'
Uchwała nr 6 o ulokowaniu

l$oty

10 tys' na lokacie bankowej na 6 miesięcy.

Przez cav rok stowarzyszenie prowadziło swoją działalnośćmającą na celu
Wspieranie kobiet po pzebytej chorobie nowotworowej piersi popzez rehabilitację
psychofizyczną'

W maju 2011r. odbył się Wyjazd integraq/jno-rehabilitaqfiny do Jarosławca, w
trakcie roku zorganizowana została pielgrzymlo, natomiast w grudniu odbyło się
spotkanie opłatkowe dla Wszystkich członkiń stowar4/szenia'
W paździemiku 2011r. odbyło się vkolenie nt Wolontariatu'

Wzorem roku popaedniego stowarzyszenie starało się uzyskać pomoc od innych
instytucji' I tak W 2009r. środkiuzyskane w ten sposób wyniosłry 23'100,00 zł, w
2010r' pomoc wyniosła 48'552,t7 zł, natomiast w 2011r' aż 58'610,61 zł, co
pokazuje znaczny Wzrost W porównaniu z latami popzednimi.
środkite pochodziłry z następujących źródeł:
dotacja z Uzędu Miasta
umowa współpracy PI-AZA Toruń
środki pochodzącezto/o wpłat podatku dochodowego od osób fiapznych
paeznaczenie zysku z 2010r. na cele statutowe
darowizna .zeczowa w postaci mebli
850'00 składlę Federacja Amazonki

17.082,00
15.000,00
13.960,00
10.493,81
L.I24,80

100,00 sponsor Niemira Burkiewicz

Uzyskane środkipozwoliĘ m'in' wyposażyć salę gimnastyczną w materiaĘ
rehabilitacyjne tj. materace, piłki, taśmyi retory oraz pozwoliĘ na opłacenie
masażyĘ.

Wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnleniem ich źródeł
Toruńskie Stowarzyszenie ,,Amazonki" W roku 2011 uzyskało łączne prrychody z
działalnościstatutowej w wysokości 63.880,61 zł, które pochodziĘ ze składek
członkowskich w wysokości 5'270,00 zł oraz innych przychodów określonych
statutem w wysokości 58.610,61 zł. Pozostałe przychody wyniosĘ 2,55 zł oraz
przychody finansowe 14,68 zł z Ęttułu odsetek na rachunku bankowym oraz od
lokaĘ bankowej.

lnformacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowychl 42'683,29 zł
b) koszty administracyjnel L2'004,55 zł
c) pozostałe koszty: 0'00 zł

d)

koszty finansowe: 0,00 zł

Koszty administraryj ne:
a) zuzycie materiałów i energii: 4'59L,5I zł
b) u9ugi obce: 2.108,98 zł
c) podatki i opłaĘ: 654,20 zł
d) wynagrodzenie i świadczenia pracownicze; 2.900,00 zł
e) amofizacja: 0,00 zł
e) pozostałe: I'749,86 zł

Zysklstrata
W 2011 roku ToRUŃSKIE SToWARZYSZENIE ńMMoNKI'' osiągnęło pozytywny
wynik netto, który wyniósł 9'210,00 ż.
Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z Ę7tułu ciążących zobowiązań
podatkowych' a także informację w sprawie składanych dek|aracji
podatkowych.
Rozliczenia finansowe prowadzone są na bieząco' Na koniec roku saldo zobowiązań
podatkowych wynosi 685,30 zł, Kóre wynika z podatku dochodowego od osób
flryenych za grudzień 2011r. w kwocie 292,00 zł oraz ubezpieczenia zdrowotnego za
ten sam okres w wysokości 393,30 zł' Zobowiązanie te zostały uregulowane
odpowiednio w sĘczniu 2012r.

Załączniki: Bilans na dzień 3L.l2.2o11r. oraz rachunek rysków i strat za
okres od 01.01.2011r. do 31.12,2011r,

Toruń, dn. Ż7'0t'20L2r' ,.., F..,'
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