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TNFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAI{IA
FINASOWEGO ZA ROK 2OO9
L

Wprolvaclzenie do sprarvozdania finansowego
l'
2.

3.
4.

ll.

Naerva jcdnostki: S(owarrąy,szenie na Rzecz osób Niepełnospra}vnycłr,.Ai!ttC]LS'

Organ Rejestrclw.v: sĄD REJoNowY w szCzECINlE
GOSPoDARCZY KRA.lownG0 RE.msTRtj SĄD0WaGO.
lłok reiestracji: 2005 r.
NIP:85l-29_02-3ó5, RE$ON 32$003396.

Poclstawowa działalnośćstatutowa
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X}ril wYDzl.ĄŁ

działalnośćna rzecz osób niepehłsprawtrvch

poprzez;

pomoc społeczną w ry''! pop9c rodzinom i osobom w trudne.t sytuac.ii Ź"vciolłr-'i oraz

lvyrirrvnywanie szans Ęvch rrrdzin i osób.
ochronę 1promocję zdrowia.
tlziałania na rzecz clsób niepelnosprawnych'

Sf'trwarzryszenie ,.AMtCl'JS'' jest stowar7łszęniern p<rmocy sp<rłecznej działąiącym na zinariach
okreŚ}onych rv {..lstarvie Prawo o Storvarzry:szęniach.

l(okiern bilansow-vm jest rok kalendarztrrł.y, sprarvozdanie do$.'czy okresu 0d l st}cz.nia' drl 3i grudnia
3009 roku.

lll'

Sitrwarz'yszenie na Rzecz osób Niepehiosprar.vnych ,.AIVIICUS" realiłLlje sł'ojt' cclc

statutorve poprz-'ez;

.

rvsparcie doradcze, rŻęczolve

i finansowe. atakŻę formy pomł:cy spec.ialist'vcenej

rv

rehabilitacji i szkoleniu,
o organiz-trwanie zabaw, obozórv i dodalkorłycll zajęć dla dzięci niepcłnos;rrarvn.vch'

lV.

Sprawozclanie{inansou,e

Sprarvoz.danie finatrsowe 7"ostało sporz-ądzone prz1 z.ałożeniukonĘnuacji dzialalnr:ści stafurorłej w
zakresie nie nniejszym niż dotychciasowy przez rrkres minirrurn jedllego rokrr; rv lbrmie
uprr:$7-szclnej dopusrrzonej przepisanri R'ozporz4dz_enia futinistra Finansórv dla jednostek rrie
prłrrvadr-ących clziałalrlrrścigospodarczcj.

Zawiera danc porriwn,vwalne na koniec ?008 roku"
Sprłrwozdanie zostało sporządzone zgodnie z, zasałlami rachunkowości oraz odrębnynłi prze;lisami
regu uj ącynl i zasad'y gospodark i fi nansowej stowar:ryszen a.
Wynih finar-rsowy obc.imuie wslrystkie prrychod-v oraz rrdprlwiadające itn k<r'szt,v zgodttie z zasirt1i1
}
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ału, rvspć>łm iern clścioraz o strożnej w vcen}''

Bilans

Aktvwa obrott:rve do ktÓrych naleĄ środkipienięine rv kasie i na rachunkach bankorł-vclr r:rae
należnościsą rv;-cęni6.11g rvg lvańości nominalnej na kt:nięc roku obr<rtowego.
Zapasy' materiałirw ze względu na bieŹące zakupy i razchód rrykazują na kr:nicc roku stan zerolv!'.
Nalez_ności krótkoterminowe to nie rozliczonę na koniec roku zaliczki pobrane przez' pfacn}vników.
l n e po z-n-cj e a ktyrł'Ó w kszta ltuj
ą
środk.i r.v
środkina rachtlnk'u

Po szc ze gó
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bankorł,ym

uj ąi:tl :

- 915,?4 zł;

- 43382,79
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- lQ24.53 zł

l1ależnościkrtitkoterntinowc (z t-vtułu pobr'anych zaliczsk)

Na pasy.ta Stow'arzyszenia składają się f'ulrdusze własne or'az" zotlorviąz-ania krótktltcrmitrorve.
Struktura pasyrvów przedstaw ia się następująco
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lunrlusze własne:
a) fi rnd
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z-obowiązania
w-vnik finansowy za rak 2009
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28963.41 zJ;
- 8129,4:4
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Rachunek Zyskórv i Strat - wariart kalkulacyjn-v

prz.vchodv z łlziałalnościstatutowej:

a)
b)
c}

składkiczłonkorvskie

- 1315.002ł;

przy'cbody z rehabilitacji
darclwiany irlpłary l% pod'

- 23466.a0 zł:
- 4024"|,52 zł.

kcrszł działalnościstatutowej:

- 4290'7,25 zł.

rv krvocie ?76l48,05 zł to rł-vnagrodz.enia pracowników, koszt'v ZU5' podatl'i
i tlpłaty skłrborve oraz koszty obsługi rachunkowe.i i biurotvej w celu lealiz_acji zadali statutoł'vch.

Koszty administracyjne

Pozr_lstałe prz"'chody clperacyjne

Powiatou'ego i Powiatu Polickiego.
Przychodv

fi

to

różnego rodza.iu dotacjc

narrsorve to odsetk i z.gromadzone

n

a rac

h

z PUP'

Urzędu Cnriny''

unkach ban kowvch.

Na konigc rclku stan zuruclnienia wynr:sił:

r LJmowy () pracę - 17 osób;
r tjmowyz}ecenia -3rłsoł:,v;
Inlbrmację sporządzono dnia: 16_03_20a9 przez Monika Szulborska
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Zatwierdzono dnia:

Podpis.v czk'rnków zarządu...
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