
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok 
 
 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu 
22-400 Zamość ul. Kolegiacka 16 

 
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 
nie posiada 

 
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 

4774 Z – Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych 
9499Z - Odwiedzanie poradni przez "ochotniczki" rekrutujące się spośród członkiń  
 klubu i nawiązywanie kontaktów z pacjentkami zarówno przed jak i po 
 operacji 
9499Z - Organizowanie spotkań członkiń klubu celem uczestniczenia w 
 ćwiczeniach rehabilitacyjnych, ogólnokondycyjnych, rehabilitacji  psychicznej 
9499Z - Organizowanie spotkań towarzyskich członków Stowarzyszenia 
9499Z - Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych, ewentualnie 
 uczestniczenie w takich imprezach organizowanych przez profesjonalistów 
5819 Z – Pozostała działalność wydawnicza  
8560 B - Szkolenia 

 
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  
w systemie REGON 

 
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w 
Lublinie nr KRS 0000070766 
REGON – 950324141 
 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja): 
 

Jolanta Sprawka –Przewodnicząca 
Dorota Nowosad – Wiceprzewodnicząca 
Bogusława Sternik – Wiceprzewodnicząca 
Jadwiga Dubas - Sekretarz 
Irena Król – Skarbnik 
 

6. Określenie celów statutowych organizacji: 
 
- niesienie pomocy psychicznej osobom zarówno przed, jak i po operacjach 

onkologicznych, 
- informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu, 
- podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji, 
- wymiana doświadczeń między kobietami, 
- informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po 

mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu 
działań na ich rzecz, 

- ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego oprotezowania i zaopatrzenia w 
specjalistyczne gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży 
protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po 
mastektomii, 

- promocja zdrowia, 
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- upowszechnianie i ochrona praw kobiet, 
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
- edukacja zdrowotna, 
- upowszechnianie kultury,kultury fizycznej i sportu,  
- promocji i organizacji wolontariatu, 
- działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. 
 
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie 
 

Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony. 
 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  
 

 Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009  roku  
 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 
finansowe. Przykład:  
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu głównego i x wchodzących w 
skład stowarzyszenia jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie 
sprawozdania finansowe. Jeżeli organizacja nie sporządza łącznego sprawozdania, 
pozycję tę pomija się. 
 

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania 
przez nią działalności: 

 
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 
przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 
  

11.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 
wyboru.  

 
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: 
• Środki trwałe wycenia się według ceny zakupu 
• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, amortyzację  metodą liniową stosuje się 
do wszystkich nie umorzonych środków trwałych: 

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: 
•    Zapasy towarów handlowych – według cen nabycia powiększonych o marżę    
     handlową ( 15%).  
•    Należności i zobowiązania – wykazywane są według wartości podlegającej   
     zapłacie. Zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożnej wyceny. Wartości   
     należności nie są aktualizowane przez odpisy z tytułu trwałej utraty wartości   
     należności zagrożonych lub wątpliwych. Zobowiązania wyceniane są w   
     kwotach  wymagających zapłaty.   
•   Środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej. 
•  Kapitał (fundusz) podstawowy tworzony jest z osiągniętego, nie podzielonego   
     zysku z lat ubiegłych. 
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•    Wynik finansowy obejmuje koszty i przychody z działalności gospodarczej i     
     statutowej Stowarzyszenia. Zysk nie jest podzielony, lecz zwiększa kapitał    
     podstawowy. 
•   Rezerwy na zobowiązania – nie są tworzone. 
•   Rozliczenia międzyokresowe kosztów – pozycja nie występuje. 

       Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu    
       Rewizor 
 
12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży  towarów 
 

Stowarzyszenie prowadzi punkt sprzedaży protez, gorsetów oraz specjalnej 
odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii. 


	Jolanta Sprawka –Przewodnicząca

