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należnośc i krótkotertrl tnorł'e 3.i}t] zł.

}rja pasrłva Storvarzvszenia skłacla|ą siE fllldusr* lvłastle oraz zoł:lolł,inzallia krótkot*l'lrlill,ru'c

Strrr ktura pasvu,irrł przed st:rrvia si ę nastę pxj ąc<i :

r l'undtlsze rł,łasne:
a) filn clusz statutow-v

o zclbowiązania
g rł'}'nik !'iltansolvy za rok ?0l,]
* rv:-nik z lai ubiegł1.'ch

VI" R'achtlllek Z-vskÓr.v i Strał

o prevclrod}, z- clxialalłlosei s1atutor''e'i:
a) skłarlki człołlkorvskie - 1 9ó0'$0 zł;
Ł}} prz;,chclrlY z działainości nieocłpliłtrlei _ 35 12i]"80 zJ:
t,} ptlzłlsbłe - 0,0{} zł

r kosz;Y działłrlllclści statutorvei; - 41 57-i,l3 r,ł.

Koszt-v ai1nrirristrac1,'jllę rry ku',l.tcie 33 ?83,04 zł t* rvyllagrodzenia
o pracę. poclatki i opłaĘ.,'skarborve r:raz koszt1,'obsługi rachtlnkorvej
statutow3,'ch.

Pozostałe prz'vchorl1,' operac1,jlle ro rlctacje rv kwocie 1a .4-]3,3] zł.
i;'

}'jir koniec roku stan ratl'rrrjnienia rvvłrt';sił:

* ljlrlolł.v_0i]racę - ?*sob-yl
r l.jlrlorłv zlccelniu -- l osoba:

z umc"}\ł c_yr.vi lnoprłrvtrych. uniórv

intbrrnac'!ę sporł1clzonil łlxia: t9'0-]'2015 :'oku przez. \'liiliil'a Szulhtlrska

- 30 474.08 złl

- 6 0l_l.ó0 zl;
- (2_i 84Ż.05) zl.
- -} b92.46 zł

Zatr.vierdzoncl tlnia: ł5 , rb, ł.oń v.
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osóŁ' Nigpełnosprawnvclr
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sTOwĄRZYsZENrĘ NA RzEcZ o$oB NIEPĘŁNO$pRAWNY{IH AMIcUs
UL. KORCZAKA 43, 72-O1O POLI{E

RAcłlUNĘK zYsKrW I $TRAT sporŻądzony na dxięń 31't2"2014
na podstawie uałącanika 1 - Lt$tawy g rachufikowości

Pcz liJyszczegóIniełie
Kwota za rok

a}r *ł+arrrrr
Kwota za r*k

ń^ń-'^,{ńi
2014 t{tt3

7. 3 4
J\ Prłychody netto u działaności statutswtj
l Składki
II Pozostałe przychody okreslone statutem
B Koszty realigacji ztdań stttutowych
I koszty działalności statutowej - nieodpłdtnej
Ii koszty działalności staŁr-rtowej - odpłatrrej działalności p'i:'

C lłVrłnik na dzigłalności statutouręj iA-E}
D Koszty ogóInego gargądu - administracyjne
I ArnortyŻacja
II Zużycie rrraterialów ! energ'i
Iil Usłuqi obce
lV Pcldatki i opłaty, W ŁYffi:
- podatek akcyzowy
V Wynaqrodzenia
VI Ubezpiec;enia $połęczne i inne śvqiadczełrrł
Vll PoZ0Stałe koszty r0dtajotve
E Poiostałe przYchody opęracYjne
I Zysk ze zbycia rriefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
Ill Inne przychody operacyjne
F Pazostałe kosrtv operacYine
i Strata ze zbycia niefinansov'.Ych aktywÓw trwałyclr
II Aktualizacja wartości akt.yllów ni*finansclrvych
IV Inne koszty operacvjne

G Zysk (strata) z działalrńści operacyjilej {c_D+t-F}
H Preychody fi*ansowe
I DyiłidencJy i Lłdziały lv zyskach,
1I Odsęlkj
lII Zvsk ze zbycia iriwestycji
IV Akłualizacja włntości inrłęstycli
V Inne

I Kosxty finanscrse
I odsętki
tI strata Ze rbycia inyłestYcji
IIl Aktualizacja wartości inwęstYc'!i
IV Inne

J Zysk {strata) z działalności g$spodarczej {G+H-I}
K tł/ynik zdareeń nadzrrrłycaajnych {M.I.-M.II.}

t Zyski nadzwyczajne
tl Straty nadzlvyczajne

L Podatek dochodęwy
inł Pazostałe obowiąxkowe zmnięiseenia avsku {zwiększ. straty)
lN zvsk {strata} netto (J+Kl

37 0SO.80 5S 823.44
1 960.00 Ź 035.00

35 17n.80 55 q88.48
47 5,73,L3 32I64,Żt
4? 573 13 32 164.?-1

0.00 r.OCI

-10 492,33 25 asg-27
32 783,04 11 &73,29

o.$o 0.oo
476.?7 993,.$1

I 569,13 7 448,S6
640"$$ sot).0{t

o,tlo o,so
la 46Ź-a4 2 3&7.&3
3 486.3S 364.20

14A,OO 200,59
19 433.32 676.OO

0,00 0.no
1!] 433.32 0.00

o,oo 676,00
o.$tl 253.53
0.00 r.0s
0,00 0,00
o,os 2S3.53

-23 842.$S !.4 4tls,45
o,so t".{t7

ll . {l{'} n-00
0.ilil L."U/
0,00 0.0*
u.00 0.*CI

0,00 0,00
o,oo s"ss
0.00 0,*0
il.*0 U,UU
0,00 0.0s
0,00 $.0$

*23 842,05 14 409.52'
o.tlo o,o6
0,00 0.fio
0.00 0.00
0.CI0 0,00
o,oo o.o$

-23 442.t!5 14 409,52

*3^2015
'6.{}Ę1",'A

i,Ł, a S:ł r.l j,:o:':il:t:;

Zarząd Jędnostki
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sToWARZYsztNIH NA RzEcz ssoB NIEprł_NOspRAl^JNYCH AMjCus
uł-' roRcznxA 43, 72_0].0 P0I''ICE

BILANs sporxądeony
na !]oc1stawi€ załączrrika t _

na dzień 31.1a':o14
u$tewV * rłchunkowości

A,KTYI.VA

Police, 19.03.2015

WvszczeaÓlnienie aktvwÓiv
Stan aktvrłlcw na clzień:

{ kon iec roku l lnoczatek rnkl]
I 2 3

Ą'aKlrwA TR$IAŁE

I' tlVartaści łraematerialne i prawne
I[. *.zeczow€ aktywa trwałę
III. Należności długotermanowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Dłt"tgoternłinowe rozliczenia nriędzyokresolve

B"-*KTYWA.OBROToWE

I. Zapesy
II. Nal*żności ltnótkotęrm inows
III. Inwestycję krótkoterrninowe
IV. Klótkottrminowe rozliczenia międzyokreso\#r

o,oc o.o0

o. 0.0c
tl,o0 o.n0
o,o0 o.ilo
o.oo o"$a
0,00 e,00

16 339,09 36 67{,98

s-{tc 0,CICI
3,00 t 165.9S

16 336,09 35 509.08
o,o0 o.oo

.ĄktYwe raz€rrr 16 339,{t* 3S 674,9$

PASYWA

l't/vszczeoól n iett ie uasvltloyl
Stan oasvwo!Ą/ fia dŻień:

{soczatek roku) lłnnipr rnlłl t

I

A. FuNBusz WŁA$NY

t" Xapitał {fundusz} podstawou.Y {fundusz statutor'vy}
II' ltależne wpłatY na kapitał podstavustĄry {urielkośĆ ujerrrna)
1Il' Ułiziały {gkcję) własne (tli*lk*ść ujer}]na)
IV. Kapitał {fundiisx} uapa$o!\Jy
V. Kapitał {fundusz) z *kłualizgcji \.ryyce*Y
Vl. Porr:słałe kłpitEły {funrjusz*) rĘzerwow*
VIl. Zysk {str**a) z lat ubiegłYah
\nII" Zysk {strata} xetto
tX. oejpisy Z zysku nętt$ yJ ciąijLj r$ku ol]fotowe!]o {wi*lkr:śĆ ujełnn*)

B. zosowIĄzANIA ! BĘZERWY NĄzotowlĄeĄnłIA

l. Rezerwy na Zot]owiązania
II. Zobowiązania dłu$oterminowe
III' zobowiązania krótkoterm inowe
Iv. Rozliczenia międzyokresowe

10 324"49 34 L66,54

30 474.08 30 4,74"04
n.{'ln u.{-J(.)

il.nn n.ni
o-{)n f)"o{l
U, TJIJ {.}.00

0,00 0.00
? ńa? 4ń -Lł'7).7.Or

-23 842.05 14 409.52
0.Ofl 0.{lu

6 014,60 2 509,44

{1.0c 0"0r]
0.0c 0,0{-)

6 014.6C Ż 508,44
0.0c 0.0t

Pa$yvraa rau€m 16 339,09 36 674,98

zarŻąd Js{'nostki
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Zał. nr l. Iłozliczełie glórvny'ch pozyc,ii rńżniąe'vclr potlstarvę op*datkorvania

otl wyniktr fixansowego brutto w Ż014 r.

l Prłvchodv wolne od podatku
rÓŹnice z tvt. zaokr. Pod 0.00

Przvchodv bilansowe 5651Ą,12

kosztv bilansows 80356,17
zvsk finansowv brutto -23842,0$

l Kosztv ksieqowe nie stanowiące KUP tn+
1) fakturv zaliczkowe 0,00
2} amońvzacia bilansowa CI.00

3i inne 113,15
4) zaokraqlenra podatku VAT 0,00
5) RMX 0,00
Razem 'l.'ll'łt

lll Kosztv podatkowe 80243,0?

k -23728.90

$urna s która emnieiszarnY koszty do ClT t 13,15
$ufna o która zrłiiększamY ko*zty do ClT 0,00

hkowe AMICUS
ut. Grunwotdzko t 5
mobile: 668-355-450
I regon:812325950
cusbiuro.pl
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