Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia
Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi
EUROPA DONNA za 2010r.
1. Nazwa Stowarzyszenia :
Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA,
ul. Andersa 4 59-220 Legnica zarejestrowane 26.02.2002 roku w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000065253 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział
Gospodarczy, REGON 390701980.
Członkowie Zarządu :
Funkcja
1. Dorota Czudowska
Prezes Zarządu
2. Anna Mazur
Wiceprezes Zarządu
3. Ewa Niebudek
Sekretarz
4. Ewa Klaja
Skarbnik
5. Bożena Macieja
Członek Zarządu
2, 3. Informacja o prowadzonej działalności :

Adres zamieszkania
Legnica ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 20/6
Dębica ul. Lazarowicza 25
Legnica ul. Karkonoska 66/10
Legnica ul. Fredry 34/16
Legnica ul. Galaktyczna 12/19

Podstawowym przedmiotem działalności stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce
z rakiem piersi u kobiet, wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku dla osób chorych
i słabych, szerzeniu edukacji zdrowotnej i upowszechnianiu nowych metod leczenia,
wspieraniu organizacyjnemu i rzeczowemu wszelkich wysiłków na rzecz walki z rakiem
piersi w Polsce i współdziałaniu z polskimi i europejskimi organizacjami do walki z rakiem
piersi.
Podstawową formą działalności statutowej jest szkolenie i popularyzacja wiedzy w kręgach
osób zainteresowanych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wkraczającej w dorosłe
życie. Członkowie stowarzyszenia uczestniczą czynnie w pracach europejskich organizacji do
walki z rakiem piersi, poprzez uzupełnianie i poszerzanie własnej wiedzy na temat tej
choroby.
W załączeniu:
 Sprawozdanie Prezesa Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi
EUROPA DONNA za okres 20.06.2010 do 18.03.2011r. ( załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania )
 Kalendarium działań Zarządu w okresie od 01.01 do 31.12.2010r. oraz w okresie od 01.01.2011
do 18.03.2011r. ( załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania)

4. Odpisy uchwał Zarządu stowarzyszenia za rok 2010
Nie dotyczy

-25. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów :
W 2010 r. stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości
- przychody z działalności statutowej
w tym:
- składki członkowskie
- darowizna
- wpłaty z tytułu 1% PIT
- z tytułu wykładów i prelekcji
- pozostałe przychody z tytułu z tytułu działalności statutowej
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe

42.558,54 zł
36.857,96 zł
1.500,00 zł
1.500,00 zł
22. 708,96 zł.
7.100,00 zł
4.049,00 zł
5.676,18 zł
24,40 zł

Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych świadczeń i nie prowadziło działalności
gospodarczej.

6. Informacja o poniesionych kosztach
Poniesione przez stowarzyszenie koszty działalności :
- koszty realizacji zadań statutowych
- koszty administracji
w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- pozostałe koszty administracji

49.013,78 zł
15.254,78 zł
33.759,00 zł
5.707,69 zł
5.751,60 zł
2.288,60 zł
15.870,95 zł
4.140,16 zł

7. Dane dodatkowe
a) Stowarzyszenie zatrudnia na ½ etatu pracownika biura Zarządu do prowadzenia spraw
administracyjnych. Nie udzielano pożyczek pieniężnych.
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b) Środki pieniężne są zgromadzone na rachunku bankowym przeznaczonym do bieżącej
działalności. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 roku wynosi 3.467,51 zł.
Stowarzyszenie nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.
c) Nabyte nieruchomości i środki trwałe. W 2010 roku Stowarzyszenie nie nabyło
nieruchomości i środków trwałych.
d) Bilans oraz rachunek zysków i strat stanowi załącznik do sprawozdania.
e) Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA,
otrzymało z Biura Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EBCC w Mediolanie
środki finansowe - granty w wysokości 11.196,20 zł na refundację kosztów związanych
z udziałem członkiń EUROPA DONNA w konferencjach międzynarodowych o tematyce
raka piersi.
f) Istotnym źródłem przychodów w 2010 roku były wpłaty dokonane z tytułu przekazania 1 %
podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie z tego
tytułu uzyskało wpływ w kwocie 22.708,96 zł.

8. Działalność zlecona
W 2010 roku stowarzyszenie nie otrzymało wspierania finansowego z budżetu Gminy.

9. Informacja o zobowiązaniach podatkowych
W 2010 r. Stowarzyszenie osiągnęło:
-przychody podatkowe w wysokości: 42.558,54 zł
-koszty podatkowe w wysokości: 45.599,86
W związku z powyższym na całokształcie działalności w 2010 roku, jednostka
osiągnęła wynik finansowy stanowiący podstawę wyliczenia zobowiązania
podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości (minus) 3.041,32 zł, tj. stratę.
Zważywszy na ujemny wynik finansowy nie powstało po stronie stowarzyszenia
zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Jako, że w
trakcie roku 2010 Stowarzyszenie nie wpłacało zaliczek na w/w podatek (zaliczki
należne nie występowały) nie wystąpiła po stronie Stowarzyszenia nadpłata w
podatku dochodowym.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyliczenia podstawy opodatkowania
zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego.
Różnicę pomiędzy wynikiem finansowym (bilansowym), a podstawą opodatkowania
CIT, stanowi kwota 3.413,92, która wynika z ujęcia w księgach (zgodnie z właściwymi

przepisami) nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodu, kwotę straty z roku
ubiegłego (zwiększającą koszty roku omawianego).
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10. Informacje o kontrolach
W 2010 roku w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Stowarzyszeniu kontroli
z zakresu jej działalności.

Legnica, 16.03.2011 r.
Sporządził : Ewa Niebudek
sekretarz

Zarząd:
1………………………………… ……
2………………………………………
3………………………………………..
4………………………………………..
5………………………………………..

