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:ti.ł,ij:lll Sprawozdanie merytoryczno - frnansowe
oraz informacje dodatkowe
Stowarzyszenia Przyjaciół l§iepełno§prawnych ,,Dajmy im radość"w Słupsku
Za rok 2015
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Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:
Stowarzyszenic Prryj aciół Niepełns§prawnyeh,oDaj my im radość"
ul, Niedziałkowskiego 6, 7 6-2aa Sfupsk

Fodstawowym przedmiotem działalnościStowarzyszenia jest udzietanie pomocy osobom

oraz ich opiekunom, dńńaltlaśćcharytatyryna fia tzecz

niepełnosprawnym

osób

niepełnosprawnych oraz szeroko rozumiana aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie

nie

posiada jednostek argańzacyjnyłh samodzielnie sporądzĄącyłh

sprawozdania finansowe. Jest organizacją nie prowadącądńńalności gospodarczej.

Regon:

22arc2150;

NIP.839-29-53Ą59

Organizacja jest zarejestrowana v/ Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądcvrego łd26 sierpnia 2005 r. pod numerem

KRS: 0ł80?38614.

Władzami Stowarzyszenia są:

l}

Zarząd §tawarzyszer*a w składzie:

Prezes

Wismont,
lłiceprezes - &gĘna Gańcką
Wiceprezes

Sekretarz

Członek -

-

Renata

zam.76-251 Kobylnica, ul. Grabskiego 8
załr., 76-2ż0 WĘnkówko, ul. Sfupsk-a 24

- VfładysławaHanusze\ńcz, zam.76-2O0 Siemianice,

-

Estera Brachaniec

1

MałgorzataWójtowicz,

ui. Miętowa 52

zaln. 76-2a0 Słup§k, Warblewo 35B
zaffl.76-ż00 Sfupsk, ul. 3 Maja 761171

2} Walne ZgramaĄzenie Członkóvr

3) Komisja Rewizyjna.
W listopad zie }Bla roku Stowarzyszenie uzyskało §tatus argarłizacji poąłtlłu publicznega,
Terenem działania §towarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Folskiej, przy §zym w
stafucie Stowarzyszenia nie ma rniskazanego ograniczonego okresu trwania działalności.

Sprawozdanie niniejsze jest częściąs§adową sprawozdania

z ózińalności za źó15 rok.

Roczne

sprawozdanie sporądzono przy zńażęniu kontynuowałia działalna§ci przez §towarzyszenie co
najmniej 1ż miesięcy

i

dłużej. Nie są nam mane okolicmości, które wskaąnvałyby na istnienie

powaźnych zagrażeń dla k§ntynuoviania ptzęz argańzasje działalno ści,

'

zasńy

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych ,,Dajmy im radość"w Sfupsku przyjęło
(polit_"kę} rachunkowości na podstawie aft.10 ust.2 Ustawy

z dnia 29 wrześńa 1994r.

o rachunkowości (Dz.IJ.lż1, poz.591, ze zm.). Ze wzglęóu na fakt" iż Stowarzyszenie

nie

prołvadzi działalnościgospodarczej i spełnia przesłanki do podjęcia decyzli w temacie mozliwości

stosorvania now-ego lvzoru spraw-ozdania {inansołvego, spraw-ozdanie finansor.ve zostało
sporządzone zgodnie

z zńącznlkiem

nr 4 do ustawy o rachunko:ł,ości(zgodnie z ustawą z da.

1l lipca 201Ąr. o zmianie ustawy o rachunliowości, Dz.U. poz. ii00).
Stowarzyszenie prowadzi księgę handlową, do ktorej w za|eżnościod potrzeb sporządzane

są ewidencje analityczne rrrające na celu określenie konkretnego przychodu

i

sposobu jego

wydatkowania.

Wykaz kont księgi głownej:
- środki pieniężne,
- rachunek bankowy,
- rozrachunki z dostar,,,cami, odbiorcami i zleceniobiorcami*

rozrachunki z budzetem,

- płzychcdy rra działalnoścstatutcił,ą
- koszty działalnosci statutowej.

- koszty adnlinistracyjne.
- pozostałe przychody,
-

wynik finansorły.

Rokienr obrotowym dla Stowarzyszenia jest rok kalerrciarzowy.

Księgowania prowadzone są ręcznie na podstawię dokumentow zrodłowycir.
- własnych
- obcych

- wystawianych przez własne komórki organizacyjne,

- otrzymył,anych

- własnyclr wewnętrźnych

- własnych zewnęlrz*ych

od kontrahentow (oryginałyi,

- łvystawionych wewnątrz organizacji,
- wystawionych dla kontrahentów (przekazywane w oryginale),

- dowodow korygujących poprzedrrie zapisy;
- dowodow zastępczych wystawianych do czasu atrzy{{1aria obcego zewnętrznego dot,odu

źrodłowego.

Stowarzyszenle ptzyjęła metodę sporządzania sprawozdania finalrsowegó za

20i5

r.

w wersji upfo§zczonej, a rachunku wyników w wersji porównawczej, poniewaz nie prowadzi ono
dzs Ńalna

sci gospodarczej,

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
-.tł,artościniematerialne i prawngt,n,}/cenia się według cen nabycia (zakupu).
- środki trwałe wycenia się wedł*g cełr nabycia {zakupu),

_

do amońyzacji środków trwałych oraz wańości niematerialłych

przeńdńane

rłr wykazie

rocznych

podatku dochodowym od

§ta]^rek

i prawnych

stosuje się stawki

amońyzacyjnych stanowiących zńączńk do ustawy o

ońb prawnych; Stowarzyszeni§ stosuje amortyzację metodą liniową do

i rvfiości nięmątęrialnych i prawnycĘ kńrych
3.500,00 ż prowadąc tabele amorrylzacyjne i kartoteki na kńdy

rarartośćwynosi pavłyżej

środkóiłrttwfuch

środektrwały i wartości

niematerialne i prawne odpisując co miesiąc w koszty,

- ewidencja aktywow obrotowych prowadzona jest w ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen
nabycia,

Przyjęte i opisane lłryżej zasady (politykę) rachunkowości w §towarzyszeniu stosuje się w

sposob ciągły dokcłując w kalejnych latach obrotovrych jedn*kowega grupowa*ia cperacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywow

i

pasywow (w tym także dokonywania odpisów

ama*yzałyjnych i urnorzeniarłych}; ustala się rłynik finanscwy
finansowe wten sposob,

ńy

i

sparrądza sprawłzdanie

zakolejne lata informacje znich wynikające byĘ porównywalne.

W księdze inwentarzowej ewidencjonuje się wsą,stkie składniki majątku trwałego bez względu
na ich wartośćilościowo-wartościową.

Aktywa obrotogre Stowarzyszeńa prowadzone
ilościowo-wańościowej, w t<tórej ujmuje się obroty

i

§ą również według eurid*ncji

anatĘcznej

stany dla kazdego sHadnika w jednostkach

naturalnych i pienięzłych,

W ciągu roku materiały i towary wycenia się wedfug cen nabycia.
Stovrarzyszenie przeprowadza §a ostaźni dzień kazdego roku obrotowego inwentaryzację:

1) Metodą spisu z natury:
- środki pieniężne w kasie.

ż) Metodą potwierdzenia

sald:

- naleznościi złbawiĄrań vrobec kontrahentów,
- naleznościi zobowiązań wobec pracowników,

- środkow pieniężnvch zgromad.zonvch na rachunkach bankowych.

Inwentaryzację metodą spisu znatury Stowarzyszenie przeprowadzawnastępujących terminach:
- śrcdkipienięzne w kasie na ostatni ĄńeA roku obrotowego

do 15 dnia następnego rcku,

pozostĄch środków trwĄch o niZszej wańości (do 3.500,-ń),lłóre umafza się w rc}% raz
na

?latą

-

środkowtrwałych (powyżej 3.500,-zł), od ktorych nalicza się umorzenie według grup

rodĄavłych raz na 4 lata.
Niniejsze sprawozdanie łbejmuje okres od 0i stycznia ?:0|5 r. do 31 grudnia 2;a§

r.

AkĘwa Stowarzyszenia obejmują środki pienięzne w kasie i na rachunku bankowym w łącznej
kwocie ż9.a33,7O ń (na *l1.12.2015 r.}

Pasywa stanowią:
- nad:wyZka prz.vchodów nad kosztami w kwocie 28,255,02ń;
- zobowiązania w kwocie 778,ó8 ń{fałrtury dot. projekta Dźwięki Marzeń zapłacane ze środ*ów

prywalnych przez p- Renatę Karbownik - Sulikłxvskqw h,rocie 296,18
zakupione dta SOSW im. AćPłv ilałnnicyw ramach
465,00 zł, składka na ubezpieczenie zdławotne w

środkółr

hłocie I7,5a

zł, lahura

za materiaĘ

z I?6lł, kwocie

zł -ws4łstkie zobowiązania

razliczone xsstaływ sĘscznia i latym 2{}}6ł}.
Thbela nr 1: Prrychody na działalnośćstatutową Stowarryszenia w podziale na cel wpłaty:

Kwata

}Yyszczególuienie
§fplata Fundacii Grupy TP {proiekt Dzrłrięki Marzeń}
Tff'płaty członkóvł Stowarzyszenia - składki
Proiekt,,Szkolne dni profilaktyki i sporhr"
Darowizna na Olimpiadę Specialną w SOSW w §upsku
Darowizna rra rz?,czAdama Jasńskiego 1 1 5,0 1

5.32s,ffi
1,s1*,s8
t.gós,§CI

63,00

t?0,00

Darorrizna od Komitetł: Wyborów Cerrice
Darewizna dla §O§W w §łupsku {na opłacenie turrrł]§r rehab}

Darawizny od cźankóqł Stowarzyszenia {porozumienia

3.500"00
188,5s

dot. lYo)

Warsźa§ AAC

i.150.00

Darowizna na organizację gabinetu terapii EEG Biofeedback

26.033.30

Darowizny na pokrycie kosztcw rehabilitacji §zdovrską Surowik)

751,65

Akcja pomo§ow&,Pla Aadrzeja"
1%

6 L79.20

SOS\łrw SŁrpsku

1% Rada

ó.1ż&ss

320.20

Rodziców przy SO§W w §łupsku

§OSWw Damnicy

t,75ż.18

l% Andrzej Kończanin

3.ż49,4B

1%

1% Jakub
1?6

1.894"50

Kułdo

?19,4ó

Marcin Terefenko

350,10

l% Dawid Brachałięc
1Ył Mariusz

Kędzior

{52.;10

lYo Klaudia Jankowska

54ż,,7§

l?ó Łukasz Wismont

33Ą,7a

1%

}ńk+łaj Łuczryński

1%

Adam Jasński

,t&},8$

3.084,30

,a

17o

BozenaKról

1% Igar

4373,zil

§mazdą

1% Nata§a
1§ń

6}9,{ra

Antosiewicz

2329^aa

4.239,6ł

Stowarzyszęnie,pajmy im radoś§'

Razem przychody

78.493,06

Thbda nr 2: Zestanienie kosztótv działaln*sci §tetutolĘ.ej Stowarryszefiia i iłne - w podziale
na cel wypłatyl

Kwota

\łyszczególnienie

Proiekt Fundacii Grupv TP {proiekt Dżlrięki Marzen)
Froiek,.Szkolne dni profilaktyki i sporfir"
O§mpiadę Specialną w SOSWw Sfupsku
Bieżące kosfiy na działalnośćstatutową

lVarszta§AAC

1.960,00

ó3.0s
6.118,79
1.150,s0

Dxowizaa na crganizację gabinetu terapii EEGBiofeedback
Darowizny na pokrycie kosztów rehabilitacji {Uzdowska, Swowik}
Akcja pórnocowe,Pla Andrzeja''

6.131.ó3

26"03i,03

ó.rOą00
?54.65

w Słupsku

72.179,2o

1% §CISW w Darnnicy

1.7]+.09

1% SOSW

1%Andrzej Kończanin
1%

Marcin

Ter"efrbnko

l% Dawid Brachanięc
1%

Klaudia Jankowska

1óń

Łukasz'Wismont

t% Mikołaj Łuczyński
}oń

Adam Jasiński

}% Igor Omazda
1%

Nahlia Antosiewicz

Razem kosz§

3,2]9-+$

7t9.ł0
35*"ls
5+).,7G

1.228,4§

4m,80
3-2są44
1"773,ż0
2.3ż9^0{)

79.0ż7,83

wszystkie a§ą.ma§e dotacje na realizowane prajekty byĘ wydatkorvane ąadnie
z z&ńetdzanyń przez instynrcje finansujące kssztorysami {drobae koszty dotycące pĄektóą
nie uwzględnione w kosztorysach poĘnriane

byb ,własnych środków Stowarryszenia}"

Śrgdki pochodzące

z wpłat l§/a

podatku

l§

przypadku kwot przeznaczonych dta

konkretnych podopiecznych §towarzyszenia są wypłacane opiekunom po wykazaniu poniesienia
wydatków na cele rehabiiitacyjne.

Zarząd §towarzyszenia nada1 planuje kontyauorłac dotychczasovre dńńańą
w szczególności występować z projektami w konkursach grarrtowych na realizację zadań
pu.blieznych w mieścieSłupsku oraz powiecie sfupskirn, w eelu pełniejszej realizaeji zadan
statutowych organizacj i.

Thbela

nr3:

Odpisy łrdrryał7,arządlu Staxarzysz*nia:

Nr uch*aĘ i data

posiedzenia
S1 /2015 z 8.Sl.ż015 r.
0? 12015 z 8,01"2015 r.
S3 /2Sl5 z 28,01,2015 r.

04/?0i5 z ?8.0i.?015
§5lżCI15 z ?8.01.2S15

r.

S6l20t5 z 28.0ł,2015

r.

t1"*2.2015

r.

a7ft0l5n

r.

z 11-0?.2015 r.
§9/ż015 z 06,S3.2015 r.
08l2§l5

10/2015

z1l.a4.2ańr.

t1/2015 z 11"04.2015 r,
1? /2O15 z 08"S5.2015 r,

t3 12015 z 08.05.2S15 r.
!4 fta15 z S8.05.2015 r.
l5/20t5 z 23,0ó.2015 r.
16/żal5 z 23.a6 ża]'5 r
1?/2015 z 04,09,?015 r,
t8/2015 z 04.S9.2015 r.
19/2015 zO2.7*.2§15 r.
2ł12015 za2.10.żO15 r.

TreśćuebwaĘ Zarządrn Sto*arryszenia
..

vr sprawie patronatn nad Edukacyjnym Cerrtrum Konsultacji

prry SOSlf inr. MP w Damnicy
,, w sprawie przy,ięcia nowych członków §tołłarzyszenia.
,, w sprawie przyjęcia ,§lanu Pracy Zarządu na rok 7&l5".
.. w sprawie prryjęcia nowych członków §towarzyszenia.
.. w sprawie przystąpienia do korrlalrsu otwfi€CI ogłoszonąo
przęzPovriat §fupski w zakresie r*alizacji zadania publicznego
dotycącego organizacji powiatowych:
- obchodów Dnią Godności Osób Niepefoosprawnych
- szkolnych dni profilat<tyki.
., w sprawie..Porozumienia-'dot. imie*nego zbierania 1%
w sprarrie zakupu pragrźtmu księgowegc.
w sprawie zakupu :vieńca pogrzebowego.
.. w sprawie wspołorganizacji obchodów Swiatowego Dnia
świadomościArrtvxru
.. w sprawie przyjęcia sprawozdania rnerytoryczno-finansoyieEa za
rok 2014.
,. w sprawie wydrukowania ulotki dot. ścieżekedukacyjnych
dzięci i młodzieży z niepełnosprawnością
.. w sprawie wsparcia dofinansowania wycieczki
.. w sprawie wsp*łorganizacji majorłrych uroczystości
.. w sprawie realizacji projektu dot. gabinefu EEGBiofeedbaek
w SO§W im. MP wDamnicy
.. w sprawie przyjęcia sprawozdania zrealaacji zadatlia zlecaaegc
.. w sprawie udzielenia wsparcia grupie rodziców organizującyck
wyiazd na turnu§ rehabilitacviny
rar sprawie wspeiłorganizacji Wystawy §przętu Rehabilitacyjrrego
w sprawie zakupu laptapa
.. w sprawie z*}rupu pfez€nfu dla placówki z akĄł 6$łecia §OSW
im. MP w Damnicy
.. w sprawie organizacji szkolenia z zakresuAAC ,"Wykorzry§tanie

trłÓwIKA".

ż1l?a75 z 02.10.2015

r.

".

ur sprawie

realizacii wypłat z 1%

f

2żi?af z

1C.11.2015

skreślenia 1 przyjęcia członkórv Stowarzyszenia
w sprawie :rspołorgarizacji konferencji naukowa-metodycznej
obchodów 1Ołecia
w
w sprawle przyJęcla sprawozdania z realizacji zadah Projektu
Marzefi'' za rok ?ł1 5
TP
1

]ł; spfawle

r.

ż3iż015 z la} 1 .2015 r.
241201§ z ł0.1t.201§ r
ż5naŁ5 z 18.1ż.2015 r.

w 2015 tokł Zwąd

Stowarzyszenia obradował 11 rury

i podjął 25 uchur* załĄzanYeb

z rea|izacją zadń statutowych organizacji,
Dc

aajłr- ażniej

srych zaćaŁ nńłżaĘ
:

_ realizacja kolejnych 2 eĘcji ogólnopolskiego progmmu Rehabititacji Małych Dzieci z Wadą
Słuehu pt, Dź.więki Marzeń na pod§tawie umowy z Fundacją Grugy TP; w tegoroeznyeh
działaniach uczestniczyło ż dzieci i .. terapeutów; kooĄn&torem Projektu z ramienia
Stowarzyszenia jest nadal Renata Karbolrnik -Su§kovrska {cŹonek Stovrarąlszenia);

- wspor§aganie realizacji

M§rF - Otimpiady Specjalne

organizowane Prz€z

SOSlff im- IiNICEF

w Sfupsku;

* re*lizaeja zadania publieznego zleeonego?

,v,r

ramach konkur§}, Pfzez Powiat SłirPski, a

dotyczą*go powiatowycĘ szkolnych dni profilakrylki {G.Gazicka);

i instytucji, m.in, dofinansowanie wycieczki rrczniów do fokarium w
Serbsku, sfinansowanie bufefu kawowego podczas konferełcji naukorłro-metodYcznej na

_

wsparcie finansowe osób

Akademii pedagogicznej

w

Sfupsku; wsparcie organizacji turnusu rehńilitacyjn€go

PoPrZe

udostępnienie konta na środkifinansowe;

realizacja róznorodnych form wsparcia niepełnosprawnych i ich rodzin; do najwa:ŹniejszYch
do kiną
zaliczamy: wspołorganiza{ę imprez ti. DńehWyjątkowej Mam;l {R.Wismont}, w,vjścia

_

Burak),
do teatru, 4 spotkania w postaci tzw ,,grup wsparcia" (M. Wójtowicz, Ag. Morzyńska §ń
pcrady indyrriduatne oraz wspa.rcie fiłransałse w postaci wypłat ztłłł.1 , irni*nnie zebrxrYch
9 os, 2 placówki oświatowe (E,Brachaniec, R. Wismont, W.Hanuszewicz};

-realizacja pr§ektu
gabinetu w sprzęt
_

współorg

z

p+wierz+lrycŁ przez fu*dację słłłedzkąśr*dków - d+t. wYPosaierri*

EEG Biofeedback dla SOSW im. MP w Damnicy (W. Hanuszewicz);

^#zaąaW.ystawy

organŁacja szkolenia

z

Sprzętu B_ehabilłacyj*ego {R.l.I/i§{Bs§t, .,. ..,};

zakresu

AAC pt.

Wykorzystanie

MOWIKA

(R-Karbownik

-

Sulikowska);
Pomorska
- wspołorgańzacja bardzo dużej konferencji naukowo-metodycznej z Akademią

w Słupsku {W.Hanuszewic,z. R. }§'smont),

-

organizacja woczystego spotkania

z

akazji X-ięcia na§zego Stowarzyszenia

i ODN

iZarąd i Ag.

Morzynska- Burak).

-

Renata Wismont

-

w wielu

szkoleniach oraz w

ROą SCOPiES, Miasto Słupsk craz

Starostwo Powiatorve

prezes Zarządu aktywnie uczestniczyła

spctkaniach cr3anizowanych przez

renrezentrriac
nasze Stowarzvszenie m.in.
,:r, ---,"*J

:

{)sóh
- w społkałtiaclt rrlbcłcz}lch v, ^sprav,ie orgcłłł.izacji-!ł4ie jskich )l;chołlólł, Dnła {}odłłłlści

N i e p e lł l rł.sp r mt ł 4, c ll
-

łl, pł,acach

zes;;olu opracłłlt,t1ftlcego - Strcłiegie Rozl+,oj,lt }{iastcł Shłp,ska
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Stan członków Stowarzyszenia na ózień 31 grudnia
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Zadłużenie członków Stowarzysz enia z zakresu wpłat składek członkowskich na dzień

3

1

XIi

ż015 r. wl.rrosi 650,- zł, pfzy czytll w kilku przypadkach sięga ono braku rvpłat za rok 2*1t.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeńe nie było kontrolorrrane.
SłupsĘ dn. 15 maca żólór,
Renata wismont
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Wiersz

AKTYWA

1

2

A

stan na koniec

lll

Aktywa trwałe
Wańościniematerialne i prawne*
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środkitrwałe
Nalezności długoterminowe*

lV

lnwestycje dłu

l

ll

roku
poprzedniego

roku bieżącego

28.845,34

29.033,70

28.845,34

29.033,70

28.845,34

29.033,70

inowe*

rminowe rozliczenia międzyokresowe*

Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych
N ależnościkrotkoterminowe

B
I

ll

I

krótkoterminowe

1

Środki pienięźne*

2

l

lV

nne inwestycje krotkoterminowe*
Krotkoterminowe rozliczen ia międzyokresowe*

Wiersz

PAsYWA

1

2

A

stan na koniec

Kapitał (fundusz) własny, w tym

roku
poprzedniego

roku bieżącego

28.789,79

28.255,02

9.913,54

-534,77

18.876,25

28.789,79

55,55

778,68

55,55

778,68

28.845,34

-29.033,70

Kapitał (fundusz) podstawowy

I

ll

lll

Kapitał (fundusz) z aklualizaĄi wyceny*
(wielkośc u emna)
Należne wpłaty na

lV

Wynik finansowy netto za rok
Wyni k finansowy z lat ubiegłych*

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązan ia z tytułu kredytów i pozyczek

l

lll

Rezerwy na zobowiązania
nia*
lnne zo

lV

Rozliczenia

ll

m

iędzyokresowe*
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Rachunek zysków

Rachunek zysków

i

strat

na

i

strat

za okres od 01.01.2015r do 31.12,2015r,
podstawie załącznika nr

4

o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących
ospod arczej

ustawy

działal n ościg

3

4

2

,|

Przychody podstawowej działalnoscl operacyj nej zrównane z ni ml
tym zmiana sta nu prod uktów (zwiększenie wańośćdodatnia,

W

wańośó

zm

izrównane z nimi:

z działalności

l.

działalności

z

1

P

2,

Przychody z odpłatnej działalnościpożytku publicznego, w tym. zmiana
stańu proóuXtów (zwiększenie - wańośćdodatnia, zmniejszenie wańośó

działalności

I

działalności

1

78

36,526 30

77

i inne

nla oraz

świadczenia

79.027 83

26.61

76

79.027

26,61

76

77.877

6.400,00
989,57

pozostałe

3

50.

00

6.1

18.943,48
1.150

działalności

2

06

1,150 00

19,223 19

e materiałow i e

c)

36

2,499

a)
b

06

36.

26.612 76

działalności

B.

d)

kwota za rok
bieżący

ólnienie

Pozvcia

A,

kwota za rok
poprzedni

a)
b)

materiałów

c)

rodzenia oraz

d)

pozostałe

c.

pozostałe

D.

pozostałe

aktual

ki W

,l,1

wańości

,77

9.913

netto

odów nad kosztami
N

inne świadczenia

wańości

W

l.

ll.

ei

i

fi

E

i

dodatni

ł

9,91

77

kosztów nad
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"Dajmy im Radłsć"

76-200 §ŁUPSK ul, Niedziałkowskiego 6
tel. 606 478 756, 666 52362i
NlP 839-295 34 59 Reg, ZżOlóTsa

Słupsk. 15 .03.2016

SPRAWOZDANIE KOMIS JI REWIZYJNEJ
Komisj a obradow
Edyta Nowicka Marzenna Jasińsk
Andzelika Wendt

ńa w składzie:
przęwodnicząca
a- członęk
-członek

Zgodnie Z StabJtęm SPN ,,Dajmy im Radość"komisja na
posiedzeniu w dniu 15.03 .2016 dokonałaprzeglądu dokumentów
śto*u.ryszenia z dzińalności i informacji finansowych .
po przej rzeniv powżsrych dokumentów stwierdzamy co
następuj e : kontrola finansowa nie stwie rdzaj akichkolwiek uchYbień,
wszystkie dokumenty są prowadzonę w sposób jasny i klarowny.
Przychody są dokumentowane zgodnie z wpĘwami na konto zaś
rozchody udokumentowane fakturami lub rachunkami. Stan konta
za rck 2015 zgodny z księgami rachunkowymi.
Komisja Rewizyjna stwierdza, ze sprawozdanie finansowe We
wszystkich aspektach jest prowadzone zgodnie z prawem.
W rwiązlll ztymKomisja Rewizyj na zdecydowała o złożęnttl
wniosku o udzieleniu absolutorium zarokż015 Zarządowi na
Walny m Zębr aniu Członków.
najb\iZszym
'
Komisja zwraca się do Zarządl Stowarzyszęnia o wystosowanie
w terminie 2 tygodni po walnym zębraniu, pisma do członków , hJÓrzY
powofując się na
zalegająze skiadkączłortkowską powyżej dwóch lat.
statut ,- że nie uregulowanie za\egłościw okreŚlonym terminie wskazanYm
w piśmiemoze spowodować skreślenie z listy członkowskiej.
Na tym protokół zakonczono i podpisano.
przewodn rczącaKomisji _ Edyta

Członek -Marzęnna Jasińska
Członek- Andzelika

Nowicka _ Nrari 7lJĄ

- \-il

Wendt

+ł

"

4^ę

**W

