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]",1V1:rixł,ałlz*nic łJr: s1;t';łl.tcizr-1a*in fi;iansilrł,ego

l " lnY.lzrva.iedl':ostlii: S{ow*tz},greiiie na 6{zecg Osńi: l\*epeEm*s6rł'*lł'mvch .'Ast}{-'US"
2. {Ji'sali F{'*.iesłr:ił'l,; SĄf} ją}lJo}q*\Ą'}'' ĘĘ/ Sn{]Z"aCnN}E Xvffi \Ą/Vtr}z}A.f,

G Ł} sp{}$'ĄtąCZ,Y ś{&.ĄJ $\Ę''łi il Ł} Rasa S :*'{Ł i ] sĄ*$xvE &{}'
3. Rok rąie.str*cji: 2{}{}5 r'
4. N{P:85n*'Ż*-{}2^3{i5. I{.EGON 32*{ls3396.

Il. F**starł cllą'a clziałain<lść sł*tr.rtt]11''l .- rlziąłalllł:śc na l'Zi:cz osijh rłiepeltrcsprarvnYc}t
poj3l'zi:z:

* pollloc sp*łe,*zlłą" 'v i\'m po.ll}l}C ror}zit:orn i osobotll r.v fi'uiirł*'i syrua*-ii Ź3,'ciłlrvci clmz,
rv.vrótl'n3'watrie szalls tvch rcrrizili i osÓb.

c ilchroltę i prcurri:cję złlrcltvia.
* ilzialalliA 1|,.ł' tzłtz tisób niepełrtosptulvlt1,ch.

Storvarzt,sz*riie .,AN,t]C|-j S^' .ies1 slor,vłtLz1'szerlieln pc'ItlÓłr' społeczl'l*i clziała.ią'cYln ila zasadacll
olireś l <i* 5.'c}'r rł L js1 arv i e PLi} lvo <l S 1olr'irlzrl.'s u ełł iac ir.

l{oliiclll Ł'i1a'lls*rv.lru -iest rok kaleildalecrąl},- sprarvozdanie cloą,czr, pkresł.l o{i 1 St'VcZ}}ig do 31 grtlclllia.

101 I roku.

ln. Stolł,'ar"z1'szetlie na ił:z'ecz osćlb Nicpcłnosprarlrlt'ch .,A1\,1iCUS" realiełlje srł,ł:je cele
statutorve poprz€Z:

o lvspalcie elomłicze, rŻeoaolłe ifillansoi.ve" atakŻł l'-onrt!'' pi}mocy specjaiisrycznej'lv
r'elia.bilitaeji i szkol*:łiu,

* Orgalliziiwanię zalrarv. obozÓlvi łloclatkolv3.'eh zajęć dla dzieci *iepełnosprarvnYc.h'

lv. Sprawozclalriefiniłnstlrr'e

Spratvrrzdalri* fiłansolt'e zrlstało sporatrdzolre prz'v Zał{}Z*niu kolłt1'ntlacji działalnclśc:i statutt}\łe)i lv

zakt'esie nie mxiejszytn niz dot-v*ltczas$!{y prz€z okres n:lillirłltl:l jedn*go l*ku: r.l' fcrmie
uproszcz*nej dopuszczonei przepisallli Rozpr:lrządzenia T\{irlistra F'inansórv rtrla .jedn':stek nie
prcwadn1c_vch clziałrrlności gilspodarczej.
Zalr'iera dalre pol'Ólr,lllłł'iillle na koniec ]i}l l roku.
Spratvclzcianie zostalo sprrrzącizonc zgcldui* :Ł za'sadami rachtlllliclrvł_lści oraz odrębuynri i:lzcpisarni
r egu I ujacl'n:i zasad;, gospodarki fi nansorvej stowarz,vszenia.
W'vnik fi**nsolv-v oŁle,inruje i.vszvstlqię pl"z3.'ciłod3.' clraz oclpłrlviarlaja'*.e inl l<osr-ty zgodllie z zasarlr1

nr enrclriałri " rvspÓłm ienrości clre z ostrozllej 1l ycefi }'.

{filans

i\kt,tł,a *l.:rotorve rlr: kfólr',ch nnl*zą śrocJlii pienięzlre lv liasie irł.l rachunkach Łlankołv'vclr ora.z

nalęzności są rvvceniane 1ą,g rrł:1clści ncłllirtglne.i rra koniec roku obrcltcl\.Vego.

Zapas'v matęriłrlorł' ze lłzględu na bieżęce zakupl'v i rtlzcllócl r.vykazrr.ią nzr kotriec rtlku statt Zero\\n''

Nalęzności krritkotęrminor.r'r to iłic rczlir;zun* llR koniec rok* zaliczlłi pobran* prz*zprela*,llil'orv
ol'az t'trzrachtlll k i z d()sita1ł cill}l i.

I}os zcze gÓ l lre por1,cj e aktvrvÓrł }<szta ltu i n s ię *aslę;:uj a c* ;

. środlii rl, }rasie - tJ()5.5.j .-łł
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VI

Nił pasYi.va Slorłarzvsee*i* sŁ{ar}xją się li";ridxsze lł,łAsttil łlraz zobłir.viazat"lia Łl"r.jtktrter:::inowe.

S lru kt lrr* pas1,u,órv p r;red stirrł ia s i E na st ęp ł.l i łrccl :

* fiuiłJns;łc włł:sll*:
łr } lr: rl d Lr sz s t l.1{ ł"l lOlY'Y

e zi;Łlowiązairia
* ti }łrik filra:lsorłt. zg rłrli f {} ] 2

I{"achunęk Z-r,'sl'tlrą, i $tr'ar

pl'z1.'chticly' z działa] r:*ś* i stat*l*lv*, i :

ai shlacjki czJcllll'clił.'skie _ t ?05.{-}s zł:
b} prz1'child'v z łiziałalnościnieł;dpł*lliei - 7t i5,9.{}{l z]l;

o śr'odki n* l:łchunlru bai'lliellvt,n-l
ę nalgzilł,sci ltrtitktltę'rllłitl,lr',,*

c} pazirstał*

* kłsgl'y dzi&źł}ln.}ści sta.{'t}tow*^j

l8 4*]"{:3 eł:
- 81 ?.]{] zł.

- 2l ?;ł-].{l{i zl

- i7 619"98 zl.

{i'csztr' aclt:lillistracriin* rv lig,ocie 23 78l.7.} to rv1,nagt'Ł}dreł];a z ulnórł, cvrvilnopt'arvn-v*Ii" podatlii
opłirąr,skarbr:r,ve cll'.tz liosrt.l'rlŁ':słr:gi la'cltułl.;ol'v*^i i biLll'r:rvci tv ct}tl malizacji za'<J** stattitctrłY*il.

'trJozosfałe koSZłY op*rac3.'jn* to zwl'Ócone z c}tlIar-1ji śroclki, klólę łie z*staĘ'rv1.'korzvs1a.lte.
Pr'z3"chclei3,' final:scrrł'e til ołlseiki zgriimadzolle na rachUnltach l:*nkorvvch.

n"a koniec roku stan za&'udnienia rą,vłltlsił:

e |i111gql5: o pracę * {} osóbl
e {Jrnr"lrł'v zlecelli;t * 2 risoŁ'v:

lrrf*rmac-ię sporządzrłnłl dnia: 18-03-:013 y',rz'er. ]\{i:itikił szilllrorsŁa
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Poclpis1 cz-lollk,iri z-ar z'ądu. tr'i4!Ą' .


