Sprawozdanie merytory czno - finansowe
oraz informacj e dodatkowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych ,,Dajmy im radość"w Słupsku
za rok2016
Jednostka zobońryarta do sporzą dzęńa sprawozdania:

Stowarryszenie Prryjaciół Niepelnosprawnych rrDajmy im radość"
ul. Niedziałkowskiego 6, 7 6-200 Sfupsk
Podstawowyn przedmiotem działalnościStowarzyszenia j est udzielanie pomocy osobom

niepełnosprawnym

oraz ich opiekunom, dziŃalność charytatyrłma na rzęcz

osób

niepełnosprawnych oruz szęroko rozumiana aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie

nie

posiada jednostek o:rgaŃzacyjnych samodzielnie sporządzających

sprawozdania finansowe. Jest orgarizacjąnie prowadzącądzińalności gospodarczej.
Regon:

220102150;

NIP:839-29-53-459

OrgańzaĄa jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydziń Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego od26 sierpnia 2005 r. pod numerem KRS: 0000238614.

Władzarri Stowarzyszenia

są:

1) Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes - Renata Wismont,
Wiceprezes - GrażynaGazicka,
Wiceprezes

zam.76-251 Kobylnica, ul. Grabskiego

zarn.76-200 Włynkówko, ul. Słupska}4

- WładysławaHanuszewicz, zam.76-200 Siemianice,

Sekretarz

Członek *

Estera Brachaniec

)

Mńgorzńa Wójtowicz

8

ul. Miętowa 52

zan.76-200 Słupsk, Warblewo 35 B

)

zarrl.76-200 Słupsk, ul. 3 Maja 761171

2) Walne Zgromadzenie Członków
3) Komisja Rewizyjna.
W listopadzie 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pozytku publicznego.
Terenem dzińarlla Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
statucie Stowarzyszenia nie ma wskazanego ograniczonego okresu trwania działalności.

Sprawozdanie niniejsze jest częściąskładową sprawozdania

z

działalnościza 2016 rok. Roczne

sprawozdanie sporządzono przy zńożeniu kontynuowania dzińahtości przez Stowarzyszenie co
najmniej 12 miesięcy
powaznych

i

dłuZej. Nie są nam znanę okoliczności, które wskazywałyby na istnienie

ząrożei dla kontynuowania przez oryarizację działalności.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych ,,Dajmy im radośó" w Słupsku przyjęło
zasady (politykę) rachunkowości na podstawie art.10 ust.2 Ustawy

z dńa29 wrześńa I994r.

o

rachunkowości (Dz.U.12I, poz.59l, ze zm.). Ze względu na fakt, iżStowarzyszenie nie prowadzi

działaInościgospodarczej

i

spełnia przesłanki do podjęcia decyzji

w

temacie możliwości
1

stosowania nowego wzoru sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe zostilo
sporządzone zgodnie z zńączńkiem nr 4 do ustawy o rachunkowości (zgodnie z ustawą z dr.. 11

lipca}}I4

r. o zmiańe ustawy o rachunkowości, Dz.U. poz. 1100).

Stowarzyszenie prowadzi księgę handlową, do której w zależnościod potrzeb sporządzane

są ewidencje analityczne mające na celu określenie konkretnego przychodu

i

sposobu jego

wydatkowania.
Wykaz kont księgi głównej:
- środki pienięźme,
- rachunek bankowy,
- rozrachunki z dostawcami, odbiorcami i zleceniobiorcami,
-

rozrachuŃi z builżętem,

-

przychody na dzińalność stafutową,

-

koszty działalnościstatutowej,

-

koszĘ administracyjne,

- pozostałe

-

przychody,

wynik finansowy.

Rokiem obrotow;rm dla Stowarzyszenia jest rok kalendarzory.
Księgowania prowadzone są ręcznie na podstawie dokumentów zródłowych:
- własnych

- obcych

- wystawianychprzez własne komórki orgaŃzacyjne,

- otrzymywanych

- wystawionych wewnątrz orgańzaĄi,

- własnych wewnętrznych
- własnych zev,łnętrznych

od kontrńentów (oryginały),

- wystawionych dla kontrńentów (przekazyvvane w oryginale),

- dowodów korygujących poprzednie zapisy,
- dowodów zastępczych wystawianych do czasu

otzymaniaobcego zevłnętrznego dowodu

źródłowego.

Stowarzyszenie przyjęło metodę sporządzańa sprawozdania finansowego za 2016 r. w

wersji uproszczonej, a rachunku wyników w wersji porównawczej, poniewuż ńe prowadzi ono
dzińalno ścigo sp o darczej

.

AkĘwa i pasywa wycenia

się według następującychzasad:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupu),

- środki trwałe wycenia się wedfug cen nabycia (zakupu),

- do amortyzacji środków trwĄch oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki
przewidziarte w ryykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących zd,ączńk do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych; Stowarzyszenie stosuje arnortyzację metodą liniową

2

do środków trwałych i wartości niematerialnych
3.500,00

ń

prowadząc tabele anoĘzacyjne

i

i

prawnych, których wartoŚĆ wynosi PowYżej

kartoteki na każdy środektrwały i wartoŚci

niematerialne i prawne odpisując co miesiąc w koszfy,

- ewidencja aklywów obrotowych prowadzona jest w ewidencji ilościowo-wartoŚciowej wg cen
nabycia.
Przyjęte i opisane vłyżejzasńy (politykę) rachunkowości w Stowarzyszeniu stosuje się w

sposób ciąeŁy dokonując

w kolejnych

latach obrotowych jednakowego grupowania oPeracji

gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

ałnoĘzacyjnych

i

i

pasywów (w

Ęm także dokonywania

umorzeniołvych); ustala się wynik finansowy

i

odpisów

sporządza sprawozdanie

finansowe w ten sposób, aby zakolejne lata inform acje znich wynikające były porównywalne.

W księdze inwentarzowej ewidencjonuje się wszystkie składniki majątku trwałego bezwzględtl
na ich wartośćilościowo-wartościową.Aktywa obrotowe Stowarzyszenia prowadzone są również

według ewidencji analiĘcznej ilościowo-wartościowej,w której ujmuje się obroty

i

stany dla

kżdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
W ciągu roku materiały i towary wycenia się według cen nńycia.
Stowarzyszenie przeprowadzana ostatni dzięitkazdego roku obrotowego inwentaryzację:

1) Metodą spisu

z natury:

- środki pieniężne w kasie.

2)
-

Metodą potwierdzenia sald:

należnościizobowiązań wobec kontrahentów,

- należności

i

zobowiązń wobec pracowników,

- środków pienięznych zgromadzonych na rachunkach barrkowych.

Inwentaryzację, metodą spisu znatury, Stowarzyszenie przeprowadzaw następujących terminach:

- środkipienięzne w kasie na ostatni dziń roku obrotowego do 15 dnia następnego roku, Pozos-

taĘchśrodkówtrwĄch ońzszejwartości (do 3.500,-ń),któreurflarzasię w 100% taznaZlrata,
- środków trwałych (powyżej 3.500,-zł), od których rlalicza się umorzenie według gruP
rodzajowych raz na 4 lata.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 t. do3I.12.2016r.

AkĘwa Stowarzyszenia obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunku baŃowym włącznej
kwocie 33.632,29 ń.
Pasywa stanowią:
- nadvłyżkaprzychodów nad kosztami w kwocie 33.6aI,09 zł;

- zobowtązania w kwocie

37 ,20

zł (faktury zapłacone przęz członków Stowarzysz eńa, rozliczone

gotówkowo w styczniu 20I7r.).
J

Tabela nr 1. Prrychody na dzińalność statutową Stowarzyszenia w podziale na cel wpłaty:
Wyszczególnienie
Wpłata Fundacii Grupy TP (proiekt Dźwięki Marzeń\
Wpłaty członków Stowarzyszenia - składki
Proiękt,,Trochę inni ale tacy sami"
Darowizna na rzęcz Krzy sńofa Kowalewskiego
Darowizny
Warsztaty

t7a

Kwota
3,774,00
1.030,00
4.588,00
50,00

tzecz Stowarzyszenia

440,20

AAC

Darowizna na organizację gabinetu terapii EEG Biofeedback

800,00
2.648,00

1%oKrrysńof Kowalewski
1%

,78,60

Wiktoria Kazanowska

1%Michń Murawiejko
1%

247,10

1.933,00

SOSW w Słupsku

lYo Adan Szpak

335,40
3.726,00

SOSW w Damnicy

944,20

I% AndrzĄ Kończanin

896,30

1%

IYo

Jakń Kułdo

I%oj|l,arcin Terefenko

281,80
1.547,40

I%oDauńd Brachaniec
1%

381,00

MariuszKędzior

70ńBartek Pawlak

594,50
1.695,90

IYoŁllkasz Wismont

600,50

1%

Mikołaj Łuczyńskt

376,90

I%o

AdamJasiński

477,70

IYoBożęnaKrol

889,00

lYolgor Omazda

3.176,30

1%

Natalia Antosiewicz

I.828,70

I%o

Stowarzyszenie ,,Dajmy im Radość"

3.385,30

Razem prrychody

36.725,,80

Tabela nr 2. Zestawienie kosztów działalnościstatutowej Stowarzyszenia i inne - w podziale na
cel wypłaĘ:

Wyszczególnienie
Proiekt Fundacii Grupy TP (proiekt Dźwięki Marzeń)
Proiekt,,Trochę inni ale tacy sami"
Bteżące kosźy na działalnośó statutową

Warsźaty AAC

Kwota
3.477,82
4.589,06
3.48,7,78

800,00

4

Darowizna na orgarizację gabinetu terapii EEG Biofeedback

2.647,70

Wypłata narzęcz SOSW Słupsk - turnus rehabilitacyjny

3.500,00
484,28

70ńBożenaKróI
1% Jakub

587,94

Kułdo

MariuszKędzior

2I8,24

I% Andrzej Kończanin

878,3,7

10ń

I.516,45

IońMarcin Terefenko

373,38

Dawid Brachaniec

1%

1.258,42

I%MichŃ Murawiejko
1%

MariuszKędzior

582,61

1%

Mikołaj Łuczyński

376,90

10ńBaftek Pawlak

1.695,90

1łńIgor Omazda

3.112,77

I;192,I3

Natalia Antosiewicz

1%

31.379,75

Razem koszty

Wszystkie otrzymane dotacje na realizowane projekty byĘ wydatkowane zgodtie z
zatwierdzonymi przez instytucje finansujące kosźorysami (drobne koszĘ doĘczące Projektów,
nie uwzględnione w kosźorysach pokrywane były z własnych środków stowarzyszenia).

środkipochodzące z wpłat I% podatku w przypadku kwot przeznaczonYch

dla

poniesienia
konkretnych podopiec znychstowarzyszenia są wypłacane opiekunom po wykazaniu
wydatków na cele rehabilitacyjne, w oparciu o podpisane porozumienie i regulamin.
Zatząd Stowarzyszenia, w związkll z zakoirczeniem kadencji, planuje rekomendowaĆ

&ziŃń, w szczególności:

kontynuacj ę dotychczasowych

na
wspierać członków Stowarzysz eńa orazplacówki kształceńaspecjalnego w zbiórce Środków

_

rehabilitację i pomoc finansową z 7
- występować z projektami w

Yo;

koŃursach grantowych narealizację zadńpublicznYch w mieŚcie

Słupsku oraz powiecie słupskim;

-

współorg anizowaćterapię oraz szkolenia dla rodzicówlopiekunów

orazterapeutów dzieci

i

rńodzteĘ z niepełnosprawnością (k rrsy, konferencje , zĄęcia warsźatowe);
Tabela nr

3.

Lp.

Nr uchwaĘ i data

Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

1

posiedzenia
0112016 z 12.01.2016 r

2

0212016

z29.0t.2016 r.

Treśćuch
W

w

skreślenia z

u na rok 2016".

człorka
5

z29.0I.2016 r
0412016 z29.0I.2016 r
0312016

0512016

zż9.0I.2076 r.

0612016 z04.02.2016 r

3

w sprawie przyjęcianowych członków Stowarzyszenia.
. w sprawie przystąpienia do konkursów otwartych Powiatu
Słupskiego
. w sprawie zlecęniafinansowego rczliczenia środków
finansowych Stowarzyszenia za 2015 r.
. w sprawi e przyj ęcia sprawozdan ia z r ealizacji
Ogólnopolskiego Projektu Fundacji Grupy TP ,,Dźwięki

.

Marzetl'

0]12016 z0].03.2016 r.

4

0812016 z07.03.2016 r.
0912016 z07.03.2016 r.

10lż016 z 19.04.2016 t.

5

6
7
8

1112016
1212016
1312016

z 19.06.2016 r
z 11.10.2016 r
z28.10.20|6 t.

1412016 z28.10.2076 r.

z 08.11.2016

9

1512016

10

16lż016 z

29

.II .2016

r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznofinansowego zarok20l5.
.. w sprawie współorg ańzacji obchodów Światowego
Dnia Świadomości Au§zmu
.. w sprawie współorgańzacii Dnia Wyiątkowej Mamy
.. w sprawiewyrużeniazgody naprzyjęcie przez SPN
osobowościprawnej do projektu Grupy Inicjatywnej

..

INTEGRAC JA-AKCEPTACJA
. w sprawie przyięcianowego człorka Stowarzyszenia
w
.. w
.. w
.. w
.

sprawie
sprawie
sprawie
sprawie

organizacit szkoleń dla rodziców/opiekunów
przyjęcianowych członków Stowarzyszenia

skreśleniazlisĘ członków StoyąZy§Zgnla
organłzacji świątecznego spotkania
integracyi n ęgo oraz zakupu upominków
w sprawie zgłoszenia i przygotowania zbióĄĘqb!!944e.i_

r,

W 2016 rokuZaruąd Stowarzyszenia obradował l0 razy i podjął 16 uchwał związarrych z
r

ealizacj ą zadań statutowych or ganizacji.

o nĄw ażniej szych zadń należały :

D

-

ńożenię sprawozdaniazrealizacji ogólnopolskiego programu Rehabilitacji Małych Dzieci z

Wadą Słuchu pt. ,,Dźwięki Marzeń" przy udziale koordynatora Renaty Karbownik

-

Sulikowskiej (I-il 2016);
-

współorgarizacja- z SOSW im. MP w Damnicy i ODN w Słupsku - II edycji obchodów
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - IV 2016

(

koordynatorzy: K. Iwanik-Syrek,

B. Godszling, M. Sawicka -Glinka,'W. Hanuszewicz, R. Wismont)
- współorgarttzacja-

ze Stowarzyszeniem ,,Wiatraczek" - Dnia Wyjątkowej Mamy 22Y 2016

(R. Wismont, E. Brachaniec);

- przyjęcie osobowościprawnej, pomoc w opracowaniu i współrealizacja z projektu Grupy

Inicjatywnej INTEGRACJA-AKCEPTACJA pt. ,,Trochę inni ale tacy sami" V-X 2016

r.

(R. Wismont, Ag. Morzyńska-Burak, M. Michalska, W. Hanuszewicz)

-

orgarizacja dwóch szkoleń dla rodziców/opiekunów/terapeutów
wobec agresji mojego dziecka"

X20I6

(pod patronatem

pt. ,,Nie jestem beztadnaly

ODN w Słupsku - W. Hanuszeńcz)
6

oraz,,Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii do porozumiewania się z osobami z
zaburzoną komunikacj ą" XI 20 1 6 (R. Karbownik- Sulikowska, R.'Wismont);

- oryarizacja integracyjnego mikołajkowo-świątecznegospotkania członków Stowarzyszenia i
ich niepełnosprawnych dzieci -XII20I6 (R. Wismont, E. Brachaniec, W. Hanuszeńcz);
- zg]oszenie (XI) i przeprowadzenie cńodziennej zbiórki publicznej (30XII) na lodowisku przy

Pl.

Zwycięstwa w Słupsku, zlĆiorej zebtano 5 666,67 zł,l<tórato kwota zostanie ptzeznaczonana
realizacje celów Stowarzyszenia, w tym na terapię i zalłry pomocy terapeuĘcznych (bardzo
duże zaangńowanie wielu członków Stowarzysz ęnia oraz wolontariuszy)

Udzielenie wsparcia:
- członkom Stowarzyszenia

w zbi&ęe środków z

7 Yo na

indywidualną pomoc i rehabilitację

poprzez udostępnienie konta bankowego;
- udostepnienie konta bankowego na

zbiórĘ środków z1%onarzeczwspierarria placówek

ksźałceniaspecjalnego tj. SOSW im. MP w Damnicy i SOSW im. UNICEF w Sfupsku;
- uczniom z

SOSW im. IINICEF w Sfupsku - na organizaĄe tumusu rehabilitacyjnego.

W ramach współpracy, ze środków celowych przekazanych przęz szwedzką fundację poprzez

SCANIA, złealizowano zakup kolejnych pomocy niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania i szerszego wykorzystania w gabinecie EEG Biofeedback w SOSW im. MP w
firmę

Damnicy. Na bieząco, wg zgłaszanych potrzeb zręalizowarto róznorodne formy wsparcia osób
niepełnosprawnych

i ich

rodzin; do najwużńejszych zaliczarry spotkania

oraz porńy indywidualne.

W s§czniu

2016

r.

tnł. ,,grup

wsparcia"

wiceprezes Grłż;yna Gazicka przygotowńa

tradycyjnie już projekt grantowy na Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu pt. ,,Warto

Ęó

zdrowo" do

realłzacji na terenie placówki ksźałceniaspecjalnego w Damnicy w ramach konkursu otwartego
w Powiecie Słupskim, Ęmruzemjednak projekt ńeprzeszedł weryfikacji konkursowej. W sobotę

5 marca 2016 t. pod kierunkiem ElZbieĘ Szcrypek zorgańzowano rajd Nording Walking
w Lasku Północnym. 25 maja 2016 r. Renata Wismont brńa udział w spotkaniu pt. ,,Mój
przyjaciel niepełnosprawny" z uczńami Gimnazjum w Ustce. W dniu 31 mĄa 2016 r. Prezes
Zarządu i wiceprezes Władysława Hartuszewicz spotkĄ się z Krystyną Danielecką
wiceprezydent M. Słupska; tematem roznowy były kierunki działalnościńadz w obszarze
edukacji dzieci i młodzieĘ z ńepe,Łnosprawnością intelektualną, a w szczególności
fu:rkcjonowanie placówek kształcenia specjalnego . 2 częrwca2016 r. członkowie Stowarzyszenia

brali udział w kolejnych miejskich obchodach Dnia GodnościOsób Niepełnosprawnych w Parku

Kultury

i

Wypoczynku

w

Słupsku. W tym samym dniu tj.

2 YI

popołudniolyych R. Wismont i W. Hanuszewicz spotkĄ się z St. B.

i

omówiły mozliwości kontynuowania współpracy,

w

2016

r. w

godzinach

Żuk- dyr. ODN w Słupsku

szczególności przy realizacji projektu
1

w SOSW im, UNICEF
czer:wcagościliśmyna Fes§T rie Rodzinnym
zDanutaWyrwas _ dyr, SzkoĘ Podstawowej
w Słupsku .16 czerwca2016r. odbyło się spotkanie
ale tacY sami"
nt. realizacji Projektu Pt. ,,TrocĘ inni
nr 4 zoddziŃarli Integracyjnymi w Słupsku
R,
2016 r, odbyło się kolejne spotkanie Prezes
(R.Wsmont, W.Hanus zevłtcz). 13 pńdzierńka
naszej
- wiceprezydent M. Słupska podczas którego'
Wismont i Anny KróIzKrys§ną Danielecką

,,TrocĘ inni ale tacy sami"

.3

podopiecznejBożenieKrólprzekazalyzostńkomputer.AgnieszkaMorzynska-Brnakstarasię
szczególności Facebook,
nabieżącoprowadzió strony internetowe stowarzyszeńa,w
prezes Renata wismont i Estera Brachaniec
ponadto zarząd stowarzyszenia, w szczegóIności
Niepełnosprawnych, z Radą orgańzaĄi
współpracowały z powiatową Radą ds. osób
i miejskiej komisji konkursowej,
pozarządovłych w słupsku,braĘ udziŃw pracach powiatowej
organizacje olimpiad specjalnych p"ry
w pracach komisji zdrowiauM w słupsku, wspieraĘ
była obecna na spotkaniach
sosw im. tlNIcEF w słupsku. prezes zarządl wielokrotnie
Festiwalu orgańzacji
obyr,vatelskiej, współpracowała z orgańzatorami

Kawiarenki

Pozarządovłych oraz

z

organizacjami urzędującymi w SCOPiES,

pracowników,
Stowarzyszenie w roku 2016 nie zatrudniało

Wroku2016przyjęliśmy8nowychczłonków.Wwynikuana\izyskładekczłonkowskichoraz
z powodl braku aktywności,
ściągnięcia zaiegĘch składek, jak również

po usilnych staraniach

a w jednYm PrzYPadku na ProŚbę
w tym obecnościna WalnychZglomńzęniachStowarzyszenia,
4 cńoŃów naszej organizacji, w wyniku Ęch dziŃań,
osoby zainteresowanej dokonano skreśle h
stan

człoŃów Stowar zyszeńana dziefi31 grudnia

2016 r, wynosi 34 osób,

xI

wpłat składek członkowskich na dziefi 31
zadfutżenie człoŃów stowarzysz ęŃa zzakresu
2014,
prrypadkach sięga ono braku wpłat od roku
dwóch
czymw
przy
zł,
330r_
r.wynosi
2016
we wszystkich przypadkach uzyskano
przy cTw przed sporządzeńem tego sprawozdania

potwierdzenie uzupełnienia zaległości,

WokresiesprawozdawcTymStowarzyszenieniebyłokontrolowane.
Słupsk, dn.Zlmafca 2017

r,

Zarząd

Renata wismont

GraĄna Gazicka
Wadysława Hanuszewicz
Estera Brachaniec
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Sprawozdanie finansowe clla jednostek rnikro
Bilans sporządzony

2017

na dzień 31,12.2016r
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Ńar*a;"Jno=tXi
Adres
Wiersz

AKTYWA

1

z

A
l

ll

lll

lV

stan na koniec
roku
poprzedniego

roku bieżącego

29.033,70

33.632,29

29.033,70

33.632,29

29,033,70

33,632,29

Aktywa trwałe
wartościniemateriaIne i
trwałe, w tym środki trwałe
Rzeczowe a
Nalezności długoterminowe*
nowe"

e

I

Długoterminowe rozliczen ia
B
l

ll

Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych
NaIeżnościkrotkoterm inowe
nwestycje krótkoterminowe

l

1

Środki pieniężne*

2

l

lV

nne inwestycje krotkoterminowe*

Krotkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

Wiersz

PASYWA

1

z.

ll

Kapitał (fundusz) własny, w tyrn:
Kap itał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fu ndusz) z aktualizaĄi wyceny*

Iil

Na leżne wpłaty n a ka pitał podstawowy (wiel koścuJem na)

lV

Wy nik finansowy netto za rok obrotowy*

A
l

Wynik finansowy z lat

ll

Zobowiązania i rezerwy na zobowlązania
Zobowiązan ia z tytułu kredytow i pozyczek
na zobowiązania

lll

lnne

lV

Rozliczenia

B
I

ń\

nia*

razem

stan na koniec
roku
poprzedniego

roku bieżącego

28.255,a2

33,601,09

-53Ą,77

5.346,07

28.789,79

28.255,02

778,68

31 2 0

77B,68

31,2

29.033,70

33.632,29

PRE
Data sporządzenia;

Słupsk dn.24.02.2017r

Podpisy

łŁu)()§!,

Renata |Yismont

{rłerrą br.tądlouie"

r

bę

Ńu.ń" l"Ono.ir.i

20t7 -03- 3 0

Adres

1ll..,,.......,......,

Pątrvierdzo,1o

Rachunek zysków

Rachunek zyskow

i

i

ę:

strat

|'},/1

ś',

za okres od 01.01,2016r do 31.12.2016r

strat

na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji niePrOWadZąCYCh
działal n ościgospod arczej

kwota za rok
poprzedni

kwota za rok
bieżący

J

4

78.493,06

36,725,80

78,493,06

36.725,80

77,343,06

35.925,80

nlenle

Pozycia
2

1

Przychody podstawowej działalnościoperacyjnej i zrównane z nimi,

A.

w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie
na
zmn
- wańość

z

1

2

działalności

Przychody z odpłatnej działalnościpożytku publicznego, w tym zmiana
stanu produktów (zwiększenie - wańośćdodatnia, zmniejszenie -

wańośc

bli
działalności
działalności
n

l
1

materiałów

działalności

od
Amo

materiałow

bIicz

800,00
31.379,73

79,027,a3

31.379,73

77.877,83

30.579,73

2.499,00

0,00

50.265,35

10.144,34

6.170,00

4,740,00

18.943,48

15,695,39

1.150,00

800,00

1.150,00

800,00

-534,77

5,346,07

i

d)

WVnagrodzenia oraz u
pozostałe

c

Fozostałe

D.

pozostałe

społeczne i inne świadczenia

W
W

aktualizac
aktual

hodów nad kosztami

l.

N

ll

Nadwyżka kosztów nad przychodami

Data sporządzenia

Słupsk, dn. 24.02.2017

wańości

wańości

netto

ik fi

E,

.150,00

a

b)

c)

e i inne świadczenia

leczenla

Pozostałe koszty

2
a)

i

oraz

c)
d)

blicz

Amońvzacia

b)

1

79,027,83

działalności

B

a)

o!zrownaneznlml

z działalności

l.

- wańośćdodatnia,

5.346,07

ńośćdodatnia
ujemna)

-534,77
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SPRI^WOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Komisja obradowaław składzie:

Edyta Nowicka - przęwadnicząca
Marzenna Jasińska - człotek
Andzelika wendt - członek
Zgodnie ze statutem SPN ,,Dajmy im Radość"komisja na
posiedzeniu w dniu I7.03.2017 r dokonałaprzeglądu dokumentów
Stowarzyszenia z działalnościi informacji finansowych.
Po przejrzeniu povlyższych dokumentów stwierdzamy co
następuje : kóntrola finansowa nie stwierdzajakichkolwiek uchYbien.
rrzyóhody są dokumentowanę zgodnie z wp§wami na konto , zaś
rozchody udokumentowane fakturami lub rachunkami.Stan konta
za rok ZfirS zgodnie z księgami rachunkowymi.
Komisja Rewizyjna stwierdza, ze sprawozdanie finansowe
we wszystkich aspektach jest prowadzone zgodnie z prawem . W związku
ztymKomisja Rewizyj na zdecydowała o zŁożęniu wniosku o udzieleniu
absolutorium za rok2.0l6 Zarządowi na najb\iżsrym WalnYm Zębtaniu

Członków.
Na tym protokół zakoiczono i podpisano.
Przewodn icząca Komisj a - Edyta Nowicka
Członek- Marzenna Jasińska }9^,J d, yt-<
"

Członek -Andzelika

Wendt A?rplk
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