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Jednostka zobowiryala do sporządzenia spraw ozdania:
stowarrys zenie przyj aciół Niepełnosp rawnych,rD aj my im Radość"
ul. Niedziałkowskiego 6, 7 6-200 Słupsk

podstawowym przedmiotem działalnościStowarzyszenia jest udzielanie pomocY osobom z
na rzecz osób
niepełnosprawnością oraz ich rodzicom/opiekunom, dzińa\nośćcharytatywna
niepełnosprawnych oraz szeroko rozumiana aktywizacja osób niepełnosprawnych.

stowarzyszenie

nie

posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających

ale nie
sprawozdania finansowe. Jest oryańzacją realizr,ljącą dzińalnośó nieodpłatną i odPłatną,

pr ow adząc ą

Regon:

dzińalnościgo spo darczej

220I02I50

.

NIP:839-29-53-459

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

WŁadzani Stowarzyszenia

są:

1) Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
prezes - WładysławaHanuszewicz zam.76-200 Siemianice, ul. Miętowa 52
zarrl 76 _25I Kobylnica, ul. Grabskiego
Wiceprezes _ Renata Wismont

Jasińska
Nowicka

Wiceprezes _ Marzenna

Sekretarz _ Edyta

Członek _ AgnieszkaMorzyńska-Burak
Cńorck - Estera Brachaniec 2
2)
3)

8

zam.76,270 Ustka, ul. Słowińsk 5 m 2
zarn. 76 _2O0 Słupsk, ul. Norwidal4 m90

zan.76 _ 200Słupsk, ul.Banacha 12B m2
zar1,76-200 Słupsk, Warblewo 35B

Walne Zgtomadzenie CzłoŃów

KomisjaRewizyjna.

publicznego,
W listopad zie 2010 roku Stowarzyszeńe uzyskało status organizacji pozytku
cTW w
Terenem działańa Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, PnZY
statucie Stowarzyszenia nie ma wskazanego ograniczonego okresu trwania działalnoŚci,
rok. Roczne
Sprawozdanie niniejsze jest częściąskładową sprawozdania z dziŃa\noŚci za 2017
ptzez StowarzYszenie co
sprawozdani e sporządzono przy zńożeńu kontynuowania dzińa|ności
na istnienie
najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałybY
powa:źnych zagrożeildla kontynuowania przez or ganizację działalności,
1

łt,

Prąvjęte zasady rachunkowości

1.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie

według wzoru przewidzianego
działalnościgospodarczej

2.

z

ZŃąc:znikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości

dla między innymi

stowarzyszeń nieprowadzących

.

Jednostka stosuje wycenę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według

cen

nńycia lub kosźów wytworzenia, inwestycji rozpoczętych w wysokości kosźów
w bezpośrednim zwtązktl z nabyciem, rzeczowch składników

pozostających

majątku

obrotowego według cen zakupu, nalezności w wartości nominalnej, dokonując na dzień

bilansowy al<tua\izaqi ich wartości do kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej
utworzone rezerwy uwzględniające stopień prawdopodobieństwa

ich

o

zapŁaĘ przez

odbiorców, zobowiązń w wartościnominalnej, dokonuj ąc na dzieńbilansowy aktualizacji
ich wartości wymaganej zapŁaĘ, funduszy własnych orazpozostaĘch aktywów i pasywów
w wartości nominalnej.

3.

Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu ,,4"- ,,Kosńy według rodzajt'.

4.

Składniki rzeczowo-majątkowe o cenie jednostkowej powyżej 1.500,00 z księgowane są
ilościowo i wartościowo) przy

cT1łł;rskładniki

o wartości nieprzekraczEącej 1.500,00 zł

odnoszone są w koszty podobnie jak materiały jednor.vowego uzytku

i

nie podlegają

ewidencji ilościowej.

5. Środki

trwałe o wartości jednostkowej od 1.500,00

zł do

3.500,00

zł vtnarzane

są

jednorazowo, po wydaniu do uĄrtkowania.

Przyjęte

i opisane wyżej zasady rachuŃowości w Stowarzyszeniu

ciągły dokonując

w

kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji

gospodarczych, jednakowej wyceny akĘwów

arnoĘzacyjnych

i

stosuje się w sposób

i

pasywów (w tym także dokonywania odpisów

umorzeniołvych); ustala się wynik finansowy

i

sporządza sprawozdanie

finansowe w ten sposób, aby zakolejne lata informacje znich wynikającebyĘ porównywalne.

Informacie dodatkowe i wyjaśnienia
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01 sĘcznia 2017 r. do 31 grudnia 2017

r.

Akfywa Stowarzyszenia obejmują środki pienięzne w kasie i na rachunku bankowym w łącznĄ
kwocie 39.116,75 zł.
Pasywa stanowią:
- nadvłyżkaprzychodów nad kosźami w kwocie 39.116175 zł.

&

2

Tabela nr

1.

Prrychody nadziałalnośó statutową Stowarzyszenia w podziale na cel wpłaty:
Wvszczególnienie
członków
Stowarzyszenia
Wpłaty
- składki

Kwota
1.300,00

Orgańzacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w m. Słupsk

6.000,00

Darowizny na tumus rehabilitacyjny

1.600,00

Wpływy doĘ czące

proj

ektu,,Aquaterapia z Hallwickiem"

Zbiórki publiczne
Ioń Krzy sńof

Kowalewski

|%Michał Murawiejko
1%

SOSW w Słupsku

1oń Adarn Szpak
1%

SOSW w Damnicy

1%

Nikodem Duda

600,00
5,690,0,I

400,80
2;752,98
99,60
2.970,30
,767,00

4.365,30

I% AndrzĄ Kończanin

991,00

I% Iakń Kułdo

26,],00

IońMarcin Terefenko
IońDawid Brachaniec
1%

MariuszKędzior

I%oBartek Pawlak

IońŁukasz Wismont
1%

Mikołaj Łuczyński

3.820,30
387,80
914,40
2.985,60
60,7,50

304,50

Ioń Adarn Jasiński

577,,10

IYoBożenaKróI

902,30

lYoIgor Omazda

782,30

1%
1

oń

Natalia Antosiewicz
Stowarzyszenie,,Dajmy im Radośó"

Razem przychodv

2.098,10
925,70

42.050,25

J

Tabela nr 2.

na cel wypła§:
Stowarzyszenia i inne - w podziale
statutowej
działalności
kosztów
Zestawienie

Kwota
w m. Słupsk

Organizacj a Dnia Godno ściOsób
Tumus rehabilitacyjny

- imienne darowizny

celowe.

Bieżące koszĘ na dzińa\nośćstatutową

Koszty doĘczące projektu ,,Aquaterapia z Hallwickiem"

I.407,95

Kułdo

940,I2

Mariusz Kędzior

9,7I,I8

I% Andrzej Kończanrn

3;743,89

1% Marcin TerefeŃo

Dawid Brachaniec

1%

Michał Murawiejko

3

4.27,7,99

ż98,4I

1% Mikołaj Ł uczyński

2.9ż5,89

Bartek Paw1ak

823,35

10ńlgor Omazda
1%

80,54

3.33 1,86

i% Nit od"m Duda

10ń

600,00

1.200,00

tońBożenaKróI

1%

3,żI3,75

987,00

1% Adam Jlasiński

1%

1.600,00

1.183,84

LYoŁd<asz Wismont

1% Jakub

6.0żz,79

1.873,03

Natalia Antosiewicz

70,00

1% Wiktoria kaznowska

683,00

1% SOSW Słupsk

36.534

WszystkieotrrryanedotacjerrareaiizowaneprojektybyĘwydatkowanezgodńez

projektów,
kosztorysami (drobne koszty dotyczące
finansujące
przezinstytucje
zatwęrdzonymi
byĘ z własnych środków stowarzyszenia),
nie uwzględnione w kosztorysach pokrywane
przypadku kwot przeznaczonych dla
środkipochodzące wpłat t% podatku w
byĘ wypłacane rodzicom/opiekunom po wykazaniu
konkretnych podopiecznych Stowarzyszenia
2017 roku'
cele, zgodnie z zawarĘmi w stYczniu
dowodów poniesienia wydatków na wskazane

z

/

4

porozumieniami. Środki przęznaczone dla placówek ksźałceniaspecjalnego,

tj. SOSW w

Damnicy i SOSW w Słupsku były równieżvłypłacane zgodnie zzawarĘmi porozumieniami.

Zarząd Stowarzyszenia tara się planowo

orgarizaĄi

i

i

systematycznie realizować podstawowe cele

planuje kontynuować dotychczasowe dziŃańa,

w

szczególności występowaó z

projektami w konkursach grantowych, w celu pełniej szej realizacji zadń statutowych organizacji.

Tabela nr 3. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

Nr uchwaĘ i data
posiedzenia
01l20l7 zlż.0I.2017 r

Treśćuchwały Zarządu Stowarzyszenia
.. w sprawie przyjęcia ,,Planu Pracy Zaruądu na rok 2077".

02lż017 z12.0I.2017 r

..

w sprawie podpisania indywidualnych porozumień dot. loń - na

czas nieokreślony

03l20I7 z I2,0L20I7 r

..

w sprawie podpisaniaporozrrmień dot. Iońzplacówkani

ksźałceniaspecjalnego w Słupsku i w Damnicy - na czas
określony

z Iż.01.2017 r
05l20I7 z28.02,2017 r
0412017

..
..

w sprawię przyięcia nowych członków Stowarzyszenia.
w sprawie podpisania umowy dot. sporządzeńe sprawozdania

finansowego i merytoryoznego
0612011

z2I.03.2017

r.

..

za20l6 rok.

w sprawie przystąpienia do konkursu otwartego UM w Słupsku

i ewentualn ej

re

alizacji zadaria publiczne go dotyczące g o

organizacji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

07l20I7 z2I.03.2017 r.

..

w sprawie realizacji projektu partnerskiego dot. III edycji

obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
08l20I7 z21.03.2017 r.
0912017

z

12.05.2017 r.

.

.

w sprawi e

pr zyj ęcia sprawo zdani a merytory czno -ftnartsowe

g

o za

rok 2016.
.. w sprawie realizacji projektu parhrerskiego ,,Dzień Wyjątkowej

Mamy''
I0l20I7 zIż.05.20I7

r,

.:

w spr&wie przystąpienia do projektu partnerskiego dot.

orgarizacji II Ogólnopolskiej Konferencj i Naukowo-Metodycznej
1Il2017 z 12.05,2017 r.
I2l2017

z

04.09.2017

r,

:

zdrowie -edukacja - terapia...
..
..

w sprawie zulołarliaWalnego Zgromadzenia CzłoŃów
w sprawie realizacji projektu własnego ,,Aquńerupiaz

Hallwickiem"
I3l20I]

z

04.09.2017 r

..

w sprawie formy udziałuw FestiwaluOrganizacji

Pozarządov,tych
5

ł|.'

l

I4l20l7 z02.10.2017

r.

..

w sprawie reńizacji form wsparcia w postaci wypłat z

I5l20l7 z09.10.2017

r.

..

w sprawie prryjęcia nowych członków

1612017 z09.10.2017 r.

..

w sprawie skreślenia człotlków Stowarzyszenia

z09.t0.2017 r.

..

w sprawie wydatkowania środków na serwis kawowy dla

1712017

Yo

uczestników II Ogólnopolskiej Konferencj i Naukowo1812017

z I3.II.20|7 t

Metodycznei..
.. w sprawi e orgańzaĄi spotkania integracyjno-warsźatowego
członków Stowarzyszenia

19l20I7 z 13.II.2017 t

..

w sprawie realizacji form wsparcia z IYo dla SOSW im.

UNICEF w Słupsku
20DaI7 z28.11.2017 r.

..

w sprawie przyjęcia nowych członków

2ll2017 z28.11.2017 t.

..

w sprawie skreśleniazlisĘ członków Stowarzyszenia

22l20I7 z28.11.2017 r.

..

w sprawie organizacii akcii w ramach zbiórki publicznei

W 201]

łŁ

7 razy

i

podjął 22 llchwńy związane
zrealizacjązadń statutowych organizacji.PozaĘm odbyło się wiele spotkań członków Zarządu
i konsultacj i nieprotokołowanych.
Do naj wazniej szych zadń należały:
-/ podpisywanie porozumień (I-III 2017) i realizowanie wypłat zpozyskanego IYo (X-XII2017);
-l realizaĄa III edycji obchodów Światowego Dnia Autyzmu - szkolenia dlarcdziców ( w
partnerstwie: SPN/ODN/SOSW w Damnicy) w dn. 7-8IY2017;
-l otgarizacja - w partnerstwie z SOSW im. UNICEF w Słupsku - projektu pn. Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych,,WieżaMarzeń" ze środków UM w Słupsku, w dn. 9Y 2017 r.
-l organizacja Walnego Zgromadzenia Członków -wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
w dn. 20 maja;
-/ współorganizacja - w partnerstwie ze Stowarzyszeniem.. WIATRACZEK - Dnia Wyjątkowej
Mamy w dn. 27 mĄa;
-l zmiarry w zapisach KRS w nłv. zwyborem nowychńadz SPN DIR O/I - V[I);
-/ spotkania indywidualnę z człoŃami Stowarzyszenia: rozdawanie najnowszej wersji Statutu,
ankiet dot. naszej organizacji. informacj a o zaległościachw składkach i projekcie Aquaterapia z
Hallwickiem; ponadto dokonano przeglądu deklaracji członkowskich - zńożono Karł CńoŃa
Stowarzyszenia celem odnotowywania ich aktyvrrności - w okresie VII - Vru (WH);
-/ opracowanie zestawienia zbiorczego ankiet dot. funkcjonowania taszej organizacji - IX (WH)
-l organizacja spotkania szkoleniowego dlarodzicowi opiekunów pt.
rodzic powinien
'oCo
wiedzieć o ksźałceniuspecjalnym swojego dzięcka. Zmiarty z..vv:rązane zreformą MEN 2017" w
ramach FOP w dn. 28IX;
-/ rekrutacji do projektu (13IX ..) i uruchomienie (6 i7 X2017 r.) projektu ,,Aquaterapiaz
Hallwickiem" dla gr. zaawalsowanej i gr. początkującej;
-l ptzygotowanie (I2X20I7 r.) stroików i rozniesienie ich na groby ,§aszych Aniołkó#'
(RW,EN) - w spotkaniu wzięłó udziŃ 10 członków;
rolła, Zarząd Stowarzyszenia obradowŃ

6

-l nowelizacja strony www - zmiana domeny i hostingu dot. strony internetowej Stowarzyszenia
(Ag. MB)
ł przygotowanie irealizacjaZ akcji w ramach zbiórk<t publicznej 2al6l.. /OR w dn. 6 i 31 XII
2017 r.;

XII2017 współorgartizacja- w parhrerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku i Ośrodkiem
Doskonaleńanauczyciel w Słupsku - II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej
NiepełnosprawnośóIntelektualna: zdrowie, edukacja, terapia. Seksualnośó osób z
niepełnosprawnością;przygotowanie (7XII) wystawy zdjęć Tomasza Kelera.. (EB,RW,EN)
-l ldział w wigilijnym spotkaniu ze słupskimi orgaŃzacjami pozarządovymi w Teatrze RONDO
w dn, 15 XII 2017 r.(WH,RW,EN);
-/ 8

Ponadto członkowie Zarządu br ali udział:

1) w spotkaniu organizowanym przęzWydzińZdrońa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Słupsku -2X- R. Wismont;
2) w Konferencji ,Absolwent zptzyszością"organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Dorosłym ,,Przystal" - 28.04.2017 r. oruzbralildziŃ w pracach zespołu ds.
opracowania diagnozy i strategji tozwązywania problemów absolwentow z niepełnosprv,lnością
od V 2017 (RW,AŚB);
3) w spodkaniu konsultacyjno informacyjnym PFRON wUrzędzie Wojewodzkim w Gdńsku na
zaproszeńe dyrektora Dariusza Majorka 28.06.2017 (RW);
4) w szkoleniach tj. I edycja SzkoĘ Liderów - od VI do X - R. Wismont; MASZ GŁOS - Gdńsk
- Europejskie Centrum Solidamości w dn. 29.09.2017 r. - W. Hanuszewicz; ,,Obsługa klienta w
organizacjipozarządowej" w dn.7XI22017 r. -W. Hanuszewicz;,,Jakskutecznie aplikowaó o
środkinarealizację zadńpublicznych" w dn. 5 XII 017 r. E. Nowicka, E. Brachaniec;
5) w CIO-wych spotkaniach informacyjnych dla orgarizacji pozarządowych (WH): Z9YII,J }lDIl
31X;22XI; 13 XII;
4) w wyborach (25IX) do Rady DziałalnościPoĄrtku Publicznego Powiatu Słupskiego (WH,
RW) i do Słupskiej Rady DziałalnościPożytku Publicznego w dn. 29.09.2017 r.;
6) w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez CIO: z PZN Koło Słupsk - 30V;
zCfuześctlńskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym CHSD - Słupsk - 12IX; zTowarrystwem
Opieki nadZwierzętami w Polsce, O/Słupsk - 18XII;
7) w V Słupskim Biegu naRzeczZwierząI w dn. 7 X2017 t.
StowarzyszeniePrzyjaciół Niepełnosprawnych ,,Dajmy Im Radośó" w roku 2017 ńe zatrudńŃo
pracowników. Stan członków Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 35 osób.
ZadłuZęnie członków Stowarzyszenia z zakresu wpłat składek członkowskich na dzień 31 XII
2077 r. wynosi 450,00 ń.W okresie sprawozdawcąrm Stowarzyszeńe nie było kontrolowane.
Słupsk, dn. 19 luty 2018 r.

Zarząd
Wady§mła Hanuszewicz
Renata lĄ/ismont
Marzenna Jasińska
Edyta Nowicka
Agni e s zka Mor zyńs ka- Bur ak
Estera Brachaniec

k

;s-J

,hrwfuapl.w
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Wiersz

A.
I.

il.

m.

B.

ry
V

I.

il.
m.
IV
C.

AKTYwA

wyszczególnienie

s

I.

il.

il.

IV
B.

I.
II.

m.
IV

Sfupsk,

Stan na 31.12.2016r

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe akĘwa trwałe
Naleznościdługoterminowe
Inwestyci e dfu goterminowe
Długoterminowe roz1. międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należnościkrótkoterminowe
Inwe styci e krótkoterminowe
Krótkoterminowe roz|, międzyokresowe
Należne rypłatv na fundusz statutowy
AŁtvwa raząm

r.'-' '

u

Stbn na 31.12.2017r

33,632,29

39.116,75

33.63ż,ż9

39.116,7 5

33.63P,frp

3,9i-1 ;?5

Fundusz własny
Fundusz stafutowy
pozostałe fundusze

33 .60 1,09

39.116,75

zysk (strata) z lat ubiesłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezenły na zob ow iązania

28.255.0ż

33.601,09
5.515,66

5.346.07
31,20

zob ow iązania dłu soterm in owe
Zob ow iązani a krótkoterm in owe

31,ż0

Rozliczenia międzyokresowe
pawvra r*zćm

7x ń7) 1ą

s,giI

B

,7.$

dn. i9 luĘ 2018 r
Zar ząd Stowarzys zen

Sporządztła:

lł

31.1ż.2011
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dla jednostek sporądzajqcych sprawozdarlie finansowe zgodnie z załqcznikiem nr 6

o

rachunkowości

Nr

Wiersz

A.

I.

il.
III.

B.

II.

C
F

G
H
I.

J

K.
L.
M.
N

o

Stan na 31.12.2016 r.

publiczrego
Przychody z pozostńej działalności

stafutowei
s zĘ działalno ści stafu towe i
Koszty nieodpłatnej działalnościpożytku
Ko

I.

D.
E.

wyszczególnienie

Przychody z dziŃalności statutowei
Przychody z nieodpłatrrej działalności
pozytku publiczrego
Przychody z odpłahej działalnościpożYku

n.

publicmego

KoszĘ odpłatnej działalnościpożytku

publiczrego
Koszty pozostałei działalnościstatutowej
Zysk (strata)z działalnościstatutowei (A-B)
Przychody z dziŃalności gospodarczei
kosźy działalnościgospodalczei
Zysk (strata) z dzińa|nościgospodarczej
(D-E)
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z dziŃalności operacyjnej
(C+F-G)
Pozostałe przychody operacyine
Pozostałe kosźy operacyjne
Przychody finansowe
KoszĘ finansowe
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy

Sfupsk, dn.

19luĘ

Stan nń 3Ll2.ź017 r

36.725,80
35.925,80

Ąz.oso,zs

800,00

600,00

3I.379,73
30.579,73

36.534"59
35.934,59

800,00

600,00

5.346,07

5.5l5,66

5.346,07

5.515,66

5.346,07

5.5I5,66

5.346,07

5.515,66

$iĄW

5,;§1 ,66

4I.450,25
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Protokół Komisji Rewiryjnej
w sprawie opinii dot. sprawozdaniamerytoryczno - finansowego
Stowarzysz enia P rzyjaciół Niepełnosprawnych,,Dajmy Im Radość"w Słupsku za rok 2017

Komisja Rewizyjna w składzie:

przewodnicząca

- Magdalena Kaznowska
z-caprzewodniczącej - Andżelika Wendt

sekretarz

-

Boźena Pawlak

dzińając na podstawie § 40 i § 42 Statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków
opinię nt. sprawozdania merytoryczno

- finansowego Stowarzyszenia za rok

2017

.

Zarządptzekazał do zaopiniowania komplet dokumentów źródłowych oraz sporządzony na
dzieh31 grudnia 2017 r.:

1) Bilans

na 31

XII 2aI7

r.

2) Rachunek wyników (tj. zysków i strat) na 31 XII 2017 r.
3) Spraowzdanie merytoryczno -finansowe i informacje dodatkowe;
4) CIT - 8 tj. zeznańe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

stra§) przez

zarok2}I7,

a tak:że ewidencj ę księgową.

Po zapoznartiu się z ww. dokumentacją Komisja Rewizyjna stwierdza, że;

J]

Stowarzyszenie nie prowadzi dzińalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT,

}} koszĘ Stowarzyszenia
3} Stowarzyszeńe

obejmują podatek

VAT,

posiada wartościniematerialnych i prawnych,

nie

trwałych posiada: Laptop

DELL

(zak. w

a ze

środków

20]5)- bez oprogramowania OFFCE.

4.i zobońęańainależnościStowarzyszeńa wycenione

sa wg wartości nominalnych

z

faktur lub dowodów wpłat.

NależnościStowarzyszenia - na dzień 31 XII 2017 r. - nie wystqpiły.
Zobowiqzania Stowarzyszenia - nadzięń3 1 XII 2017 r. - nie wystqpiły.
Suma bilansowa aktywów

- wg

stanu na 31

XII 2017 t. - wynosi: 39.116,75 ń, co odpowiada

stanowi środków pienięznych na rachunku bankowym (aktywa) w kwocie 38.989,96 plus
gotowka w kasie126,79 zł.

Przychody Ogółem w 2017 r. stanowiĘ kwotę 42.050?5 zł,w Ęm: przychody z nieodpłatnej
działalnościpozytku publicznego: 4L450,25
publiczrrego

ń,

(łvpłałindyw. rw. zbiletemwstępu

przychody

z

odpłatnej działalnościpoĄrtku

na basen dzieci niepełnosprawnych): 600,00

ń.

a

/

nieodpłatnej działalności
Kosztyogółem w 2017 r. stanowiĘ kwotę 36.534,59 zł,w tym,_ koszty
publiczrrego (opłaty
poĄrtku publicznego :35.934,59 ń, akosńy odpłatnej działalnościpoĄrtku
_
indylv. rvł. zbi|ętemwstępu na basen dzieci niepełnosprawnych) 600,00 zł,

Nadwyżkaprzychodów nad kosźami wynosiła: 5,515,66 ń,
entacja
Biorąc pod uwagę powy ższe, Komisj a stwierdzą że przedstawiona dokum
jej prowadzenia,
ewidencjon owana jest poprawnie, w nłiqzlal z czym nie wnosi uwag do

Komisjawnioskuje o:

1) przyjęcie sprawozdania merytoryczno _finansowego za 2017 roh

2)

udzielenie absolutorium Zarzqdowi Stowarzyszenia,

Słupsk, dnia

]9luĘ 2018
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