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l'l związek stownrzys2eń 
'na 

ł cel[:

l dz]ałaDic Da '.cz zóMowonego mzwoju obsulówBlelskich.

2 aktywjzotnle ]udnoścj wie]sk]el i pronÓcję obsŻn]s'wlelskrch.
j Ią liacje lok.lnej sfuteln .ozwolu (Ls R) optcowrńel prkŻ LGD.

4 podDf,mywanie lĘdyc]i Da.odoscj, p]clęgnownle pols|oscio@ 'o ój śsndonrÓści

narodo]€j' obywatelskiel i kulfumwej.

5 dzu]alność ]*pÓmagająĆą rÓzw5j gospodaray' w Bfi rozłój Fż€dsięb]orc,ośc''

ó dzu]alnÓść *pońaaająĆa lozw5j Ńpó]not i spo]eĆznośc] lokalnych,

7 d7jałalność spomagalącą kulturę' sńkę' ÓĆhmnę dób. kllfury i ladycjl'

3 dz]alalnośó spomaeającn eko]og]ę L ochronę Zwieąl omz ochfunę dzicd?lctsŹ

9 dzi]]ania na rzeż mtegnqi europĆjŚkiej orŹ rÓzMlan]e konbktów i rvspolprac! m ędz!'

l0 ÓĆhlÓńę l lrÓmoclęzdfuwia'

1l dzla]alność na r-cz mniolŚŻości nańdołych,

l2 dŻia]funa a rze.Ż osób niepe]nospńMycll,

l3 upowsalnianie 1ochÓnę praw kob iet o E ? dŻi'lalność ńa rćcŻ róMych pnw kobid l

]4 nauke' edukacJę, oświatę L wychoMnle'

1 5 kraloznasM or sypoozynek dzldi i nłodŻie'ł'

ó UpoRsahńlan]e ku]lury liacaei j sFnU.

]7 upoxahnian]e ] ochronę *olności ipaw czlow'cka or' swobód ob}ati.hk]ch' a

bkz dŻia]xń Mpońagajqdych .oŻRjj {temÓkEcJi,

]3 dz]a]alność spÓńrenjąĆą tmhnicaie' ykoleniowo. info nacyjnie ]ub f|nansowo

orlanLac.]e poaŹądowe oraz jłDoŚki koś.ielne (eżell 
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cele sbtuIÓłt Óbejńu]a

pr. }źdzen ie dz ia]a ln ości po41łU publi czńegÓ) w M,cj !"Jm L cn ion ym zak rc$ e



l'2 z*jązek slowa zysŻeń real'nF słoje ..le noD@z:

l oreanŻowmie i finmsowJie

a) plŻedJew,{ o .harŃtetr inibmaĆ}]ń}m lub sŻkolenios]mj Lv llm semln]nd!.

s'oloń' konfereic]i' ko kusów'

h) lmp.- kulfuElnych Eklch jak lcsisaLc, brgi' pÓka4 i w}sbw}. s]uŻłcych

Zwlaszc^ FrońÓ.j 
' 
leliÓnu ijego b'gńości kuliurowel '

c) d,iał.]|ośc pfoparaŃowe].pronoc!ncj' inlbnracylnel ipohglJnczner. ł lyn

.!.acorły*anic L dnlk b.osĄf, lolderów, p]akalów, prŻorvÓdnlków. nrp. p

opnervywxnie i ńŻpowszdhnlanE male.iałów audlovi7Mliych.
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- przygÓtÓRyMn]e l rozpoxTchn'anie innych matcrialów o cha'aklerze .ekllmo*lm lub

2 pr.w.d2, 
'e 

b*p]ahego doi.dzlła w Żakrcsie pŹygotos1aan]a Pro.jĆktó*'zs]Pr'}Ćlr Ż

] wspolptcq ] {)nianę dÓś*ńdĆzeń z mst}fuc]lmi pub]]czDy'ni. org9nizcjaml

Nzarzndowynli ] p'eds]9biolmńi działa]ącymi w zk.es e objęiym celaN zl]lŻktr na

poz]omE LE]os)lm m ędzymÓdo*ynl
J orolvad7.n]c iiIych dZiaIe\ DrŻewid,anYch dta LcD



l.J sio5owane metod' i Złsnd] .N.hUńkowości

zasada k.nlnJacl' spaso/iB'c fi|ao$qc /!yłJo prŻygo'oly]ne Żgol]nie Ż wyo]o! l]
Ułł*! z dnrl ]9 *Tzejnr] l9!.] roku o .achunkow.scl oboł]ąŻUląUYlnjled oŚk] ko|llDuu]icc

zŃ]azek stoRal.1yeń spouqda .achunck 7yslów 1 nr.l { UklłdŻ'Ó pÓ(nmalczym

Za5ada njcijonafu z,'!adnćz Zls!ół nenoridu jednodka qJnuJĆ w lś c:'ch nch!nk.$]'ch

*szynLic osiagniclc p'lchody 
' 
bsŻ(\. zw'ąane z Ą'n]i P'rhodanrL n c7'c7Dre.J łe.nnrtr

'/os.da 
lspóhn]el osc] prŻychoddv i kosŻt]w Z!od.]e Ż asxda }spolnleilDścl

p'4.hod&v i k.sŻlóLv oĘ7 o*ro7nc] lvyccny wy|il lininŚ]s]' ŻrvLłtu sto*a7ys7eń a dJ]]

.ok obroto\ry obc]'nuj. wsŻYŚk'e oslgńlęio l prŻ}płda]ącc na'c] fŻecz p]Zrchodv ol.z zs]aan.
Ż 1}nn p'rchodlmL k.sz!_

ojrcz|e] {'-!ceny Zg.dn]e Ż zgd_a o*ro7ncJ vyeny prsŻcrgólne sk]adn]k' aklywoLv ]

pasylvo{ }'-!.enił Jc po kos.ach 7a^lvLśc]. poiiesionych na rch nabycic lub r\nvo.7cnic.

uw:!]cd ]a J. w Ęnlktr linans.{yln b- Mgląlo nd {lsokość z'nnieńzeDLa LfnoścL

uŻrA0\€] hb h]nd]owe] rki}wóu. rqlłc/d]. n'ew4tplllve po7.śbłĆ p'Vchody koszi]'

opc'3cv!'Ć Ój2ŻvlLl i nń|v nłdzwżin.

l-.l \łl.en..''tvłóB i n3sytół

 kt!Lva 
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s].dlL !Ńle lnjalŻane sa Md]ur nelody ]jiolvcj poĆasszy.d ńiesą.a n.Ś.pncgo |o
nj ś'acu prl'ę.]a d. elsploal..]j s oI(r6Lc odpoł'iadajacym saco\'Enlu o('.sow ch

.]lo|o'nLc/jcJ u7vlcc7losc' 7l ponoca sh\ck ]r.7cR dZ]xnv.h \' Ro7po]7łd7cn lvlLor*rł

N]leaości sfcen'a nę w kwobch s]-mala|ących 7"pial!' 7 7lchol€Dicn aŚady

onfuŻne] }Yce y (po ponlnelszel'J o odpisy akiuhaj_ace)

ln*'cstyc]Ć krórkodnlD.*Ć' dJl łtórych Die trl'i.le'rl}wn}.vie| wYcctrja Śę wcdhLg

' sńdk' pien]9ne}fkuu]esięrvłrnościnom]nrhrcl

\aśn]Jk]|ienLężneskładaąs'qs]odlLpi.i'ęzncNlanelwbmku sbn gotjRk' na kÓn'e. roll
$ bi|][U po'w'e]dŻo ]' Je ra.hu k'em brnkow} l or' nonvLcrd7cnicm sa da |'g bank. a

!.ńvki*'[a!e poP.z.7 7ło7cn jc prolo kolu in*c0la'yŻaqj kasy

. RoZlL.ue 
'a 

f,neJŻyokreso]€ koszk]w cz}T.e dolonlwa e sa ]eŻe]] kosry polLclon.

dol)_c7ąclrys7łlcboklL5ówsp|d\'oŻdrRcz ch

Kłp a]j'(lUńdusŹ)Rł$neujmucsę w ksjclach ń.hunkos}'ch w wafroacr nomlnrlnel

wĆdlug ch lod,a]ówizNłd okreśJony.h pzep'saft p(\.'!.lull hlb u']o\ spólll
Rc7tN) M'o'1" !9 n. pełne lub o dużym nopni! ptNdopodobieńŚM prlvs7ł.

z.b.uą7tr]a i ]Vyccnia Śę re na dŻ'en bilan$t} rV wra.],!odD c os4coiinc] lvifuścL

Reze } złlLcz: sc odpow]enńro dÓ poŻośałych kovlów ope .}lnych. kosŻkn!

|naDsosYch LLh {Bt nad,uYc,j]iych' Żaleunle .d o|ol].hoscl Ż lbryn! pżysŻle

zoborvLą7aoLas'cwaa

_ Zobow]am a ulccn]a !ę ńJ dŻleń bL]ansou],rV |wo.]e w}'nr{a]acc]7ap}aiy

Jezelr fomjn Wńagxlnosc' pDckmcaldlen rcL od daN b]lańsołel' glda w.]r 7obowĘ7ań Z

u\]ątkLen Zobos]E7ań 7 ryfulL' doslłw i J\fug. q,k.rule Ję iako dłuaolenn o$e PoŻonlle
cuclcistld trvkazure 'ę iako LolLoleminowe



I.5 Uslal€ni. BJnjku finlnsołĘo

P,).\Ód,! zw)ą.ku slowa'ys,en obe]mują szglk]eeo roduju donn.nsoM'ą dollc]ą

sJbwencle' otuymrne daroviŻny' óŻnego rodrju Ęhty i rcind&lc orv opłamne sk]adkj

cz]on[o\śI(ie wsz]'nk]e przychody loŻliczMe są w dań}m mku obBchunkowyń

ZwjąŻek stÓMżyŚzeń poMdŻ kos?Ą' w układzi€ ro'l,ajowym omŻ w UkladŻie funkc]onoLnym

KosŻty k\i9gofue \4na kÓntach Żespo fu ''4" 
l ,'5" złyodrębnieniem pNzzególnych rodz]ó*'

Na wlnlk finansowyzwiązku stotlzyszcń R'ly1ają ponido

Pozosb]e pżychoĄ L kos,ty opefuyj'e pośrennlÓ zwiąane z d,a]alnością zMłzku

wynik linańsowy bfuto korygu]ą:

bldącc7obowiąznh Ż lyulu poda1kl dochodowego od osób pńRnych'

aklyya olr rezeN-v 7 l!1ulu odrocŻon€go pÓddku dÓchodostgo

Podalek d.chodowy bieacy ' zwlązek sbMzysćń nie 
''laci 

podalku dÓchodoRegÓ od Ósób

praMyoh D7iFła]nośc sblutÓM zMlniona]śtŻ'oda&u dochodÓqtgo

Podabk dochodow], olloc-ny ZwiąŻek slot.ryszeń nie tMży rezrrs} z lylunL



ll'Dodltkowe i'ltb. [rjr iobjJś.j,nia v.li

]J Z*kre[ st.sa'vs4i' posirda qinośc] njc jalen|lnlch ] oEw $|t }' Bysolośc]

]) zwiazck stoqa'y!-ń nic ma długolcnniD$}.h rkq'só} (lns.sl}cll) linann]*}ch

]) ZRLuek slolurŻysŻeó posiada yonh plen'ęznc i lnne klólkolem]nowe akly*a

x] s.odkl Ijc| gŻlet'kAienakoD ccfokUotjlobwegow-\'nosŻł 2 ]l.].l7 zł
b) s.odki p]cnjc7ic ia nĆhlnkJch banlowlch wBs na koni€.o]lu obń1.]t!0 sj-no\Ż4

ll9.1,r.0r zt* rynr

srodk] p]cn'eŻne n]rachuDIubankowyń b'ez4cym }'-! iosa 7ó24.óóz]

slodl] p'enLę7|c ia r..hunku bbkowlln pÓmocn]cz]m l'cD uanos7.

slodki pienięż|c na mchu ku balkosyn pomocnicz}'m Prqc[fu Gol.M a

sul.es łan.s_a lll ']00.39 Żł

c) srodl] p]o ]eune ol rachl laclj blnkow}Ćh lollal wBs m lonie. r.ku ohrolo*€go

s\ osz' 65175.9J 7ł

.]) ZMłĆL sbwłrŻysŻeń nLe pośńdl s]u lów u,]'ikos yc[ w'ecz],śc'e

5) Z!]ue[ stow.jŻ}szel\ nre anrory7qc śiodkóLv Nallch uz}rvanych na p.Jsbs'ie
Un]o{a najn]L. d7MlaĘ lUb leL\inll

ó) l(ą7el sl.Mlzyszeńn c pos ada /2pxso}'

?) zu' ą7cN'slotrtlzysZeń n]e nra,obo\iMtr d]ugolennlno\rch

8) ZuaŻćl stnva.7yszei njeńa zob.viiłn'a7tyt'lJ!ozyc7c[ 
' 
krcdy{ów

9) Ż}'iqŻek slołarzls-ń ma ,obowjo4ia *obec budzc(u pańnwx h'b ]cdnonek

5rDro7.d! teNlÓna]nelo oE7 inDc 
'obow'Łmia 

|a kon]ec |oku 2oL2 ]v wsÓko\.]

]0]|'undus/n]asn]'nak.nrec roku 20l] Ęn.s'735L.oaŻł
]] ) /$la?ek SbrvauyŚŻcń n]c utr!olŻ]'] IueR
l]) Z\]ązek SblaP)s7cn njo dÓtÓna] odpN)wJklulrŻU]4cloh ł?ńoścr nr c7noscl

]])Roz]'czen]r nlcdryol.eo]t czrTne nLe *lncpulą Na roz]iczcolach nj cd/''ol.csos}cll
piŻ}chodu 7ostały als]egoRrne p.zydane dolac]e na podslaLvic 7awańych u low klole



synjosly I l73 217,5,l zł l nlc ?osbty uTkÓżyŚbnc p'g 7MąŹk sbwarzysćń w roku

j4)ZÓbouąznla warunkowe nie qnępu]ą jednoslk nie udzjeljłu g*arancjl i pÓreczeń

]s)ŻMqŻek slowaz}szó nie Jz}Śkuje pŹychodół a sprŻe!Źr ploduk1ót'. Ls]Ug 
'

l6)Nld prŻewidule sę aniehmu dŻia}alńośc]w loku naĘlnyń

]?)JednstkŹ nie w}twor4ła pmduktów 
' 
us]Ue a słasne pofuby

l3)zs'i€ek slowaląs*ń ponx]s] naklady w kwÓcE ]4 l5l.]0 zl ńa nleffnansowc akty\'a

t*'lĆ w.okD obrÓiowym

19)zysków i stńtna&wyczajnyĆh nlĆ by]Ó

20) |odłtek JoĆheloRy od s}datków na .ele nie Śufutoft n]ć RysĘpil

2l)Jednoslta n]o joŚ Żobowiąaa do spoŹądfula spraMżbla Ż pfup]yrvu łodków

''l7vL el trn\. 4.ar --dltpd.oM ilo^'.!,od .u e

umos' o pBcę wpuelicŻeniU na pe]ne daiy ]
umosl' zltrenla ] Lnrowyodzleło 20 Ósób

23) Z*Ęek sioMrŻysŻeń wypłrci] *ynagrodza]a

_ zo *osuńku p.JL] na konjec roku 20l2 w łysokości 97 ] ó9,7'1 zl,
od umów zlecenia i umów o dzielo na konitr nku 20]2 v wsÓkÓśĆl

2,]) N ic udzic]ono pozycrek ] świadczd az]onłom ZuąŻku

25)w.o|u obro'osl'ń n'edÓkÓńańońlan a9d (pollryk' Ęchunkowości, klóIe sTwie..tją

istohy łpl'w ng slxację mają&ową' finMŚową i qnik finaDsotrf 'i.dnostk|
s'Ówazysłnie ujęło w ks]ęlach handlowych kÓńplet,!a'.ń, ]śórc mosłyby uutowao

na puysz]4 syfuaqę 
'naiątkową 

i finanso*lr
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l ) P.ą chody z dŻiałaLnośoi siaiutowe]

] składkl b no określone sbfutn
7 Skbdl] czlonkowskle

I ne p')chody określonesbt ćm

/ P.?ycbody ? dzjnłalnoscl Śalulo\€l2 iok ubleglt

r' l)aro{r7n! na ccle nxtub\re

ze vskizańień jch Ź.ódel' wtym

E {95.9m'rl PLŃ

l aj.iiiB'oo PLŃ

157i303r t!.ltl

t o,óó'PLŃ2)

:rl
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t
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l{.0ł. )a13

PodpĘ z'uądu i czlonków zau 4du:
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