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§prawozdanie merytoryczno - finansowe
oraz informacj e dodatkowe
Stowarzyszenia Prryjaciół Niepełno§prawnych ,rDajmy Im Radość"w Słupsku
za rok 2020
Jednostka zobowiązana

do

sporuądzerua sprawozdania: §towarryszenie Przyjaciół
Niepełnosprawnych ,oDajmy im Radość",ul. Niedziałkor,vskiego 6,76-ża0 Słupsk.
Podstawowym przedmiotem działalnościStowarzyszenia jest udzielanię pomCIcy trsobom
z niepełnosprawnością oraz" ich radzicclm/opiekunom, dzińalność charytaty"wna na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz szeroko rozumiana aktywizacja osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających
sprawozdania finansowe. Jest organizacją reałizującą działalnclśćnieodpłatną i odpłatną, aie nie
prowadzącą działalnościgospod arczej.
Regon: 2201CI2150 NIP:839-29-53-459
Organizacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejclnowym w Gdańsku, VIil Wydztń Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego od 26 sierpnia 2005 r. pod numerem KRS: 0000238614.

Władzami Stow-arzyszeni a są:
1) Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Prezes - WładysławaHanuszewicz zam" 76-ża0 Siemianice. ul. Miętowa 52
Wiceprezes - Renata Wismont
zam.76 * 25i Kobylnica, ul. Grabskiego 8
zam.76-270 Ustka, ul. Słowiańska 5 m 2
Wiceprezes - Marzenna Jasińska
zam. 76 - 200 Słupsk, ul. Norwida 14 m 90
Sekretarz - Edyta Nowicka
Członek - Agnieszka N4orzyńska-Burak zarn.76 - 20a Słupsk, rr1. St. Banacha l2b m 2
zam.76-2a0 Słupsk, \fo'arbtrewo 35B
Członęk - Estera Brachaniec
2) Walne Zgromadzenie Członków
3) Komisja Rewizyjna.

W listopadzie 20},a roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji poĄtku publicznego.
Terenem dzińańa Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. przy czym w statucie
Stowarzyszenia nie ma wskazanego ograniczonego okresu trwania działalności.
Sprawozdanie ninieiszę jest częściąskładową sprawozdania z dziaŁalności za 2020 rok. Rocznę
sprawozdatrie sporządzono pTzy zńażęńtt kontynuowania dziaŁalności ptzęz Stowarzyszenie co
rrajmnie.j 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które rł,skazywałyby na istnienię
powaznych zagrożetl dla kontynuowania przez organizacj e działalności"
przryi ete zasady rachunkow:o,ści

z

1.

Sprawozdanie sporządzono zgodnię

2.

działalnościgospodarezej
Jednostka stosuje wycenę śrcldków trwałych i wartościniernaterialnych i prawnych według
cen nabycia lub kosztów w}tworzenia, inrł,estycji rozpoezęłch w r,łysokościkosztów

według wzoru przewidzianego dia
"

Zńącznik,tem nr 6 do Ustawy o rachunkowości
między innymi stowarzyszeń nieprowadzących

pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem, tzeczowych składników majątku
obrotow,ego według cen zakupu, nalezności w wartości nominalnej, dokonując na dzień
bilansowy aktualizacji ich wańoścido kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej
o utworzone rezerwy uwzględniające stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przęz

3.

4.

odbiorców, zabowiązań w waności norninalnej, dokonując na dzięft bi}ansow_v aktualizacii
ich wartości wymaganel zapłaty, funduszy własnych oraz pozostałych aktywów-i pasywów
w wańości nominainej.
Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu."4"- ,,Kosfiy według rodzaiu",
Składniki rzeczowo-majątkowe o cenię jednostkolvej powyżej i.500,00 z księgowane
są ilościowoi warlościowo, przy czym składniki o rvartości nieprzekracząącej 1.500.00 zł
odnoszone są w koszĘ podobnie jak nrateriały jednorazowego użl.tku i nie podlegają

ewidencji ilościowej.
5, Środki trwałe o wartościje,lnostkowej od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł vmatzane są
jednorazowo, po wydaniu do użytkowania.
Przyjęte i opisane wyżej zasady rachunkowości w Stowarzyszeniu stosuje się w sposób ciągły
dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyc€ny aktywów i pasyłvów (w tym takźe dokonlnvania odpisów anroftyzacyjnych
i unrorzeniowych); ustala się wynik finansowy l sporządza sprawozdanie finansorł,e w ten sposób,
aby zakolejne lata ilrformaĄe z nich wynikające były porównlłvalne.

lnforrnaci

e

dodaŁkowe i wyi aśnienia

Niniejsze sprawozdanie clbejmuje okres od 01.01,2020 r, do 3Ll2.2020 t.
AkĘwa Stowarzyszenia
obejmują środkipienięzne w kasie i na rachunku bankor.łym w łącznej kwocie 65.046,62 zł
Fasyrva stanowią:
nadwyzka przychodów nad kosztami w kwocie 65.a46,6żzł;
Tabela nr 1,
Przychody na dziŃalnośó statutową Stowarzyszenia w podziale na cel wpłaty
Kwota
Wyszczególnienie
Wpłaty członków Stowarzyszenia - składki

Projekt,,Świetlica integracyjne N{AM POMOC" II edycja
ZbiórL<l celowę

- Wiktoria Kaznowska (koncentrator tlenu)

2"255,0a

20.000,00
4.500,00

Darowizny na rehabilitację (Adam Szpak)

1.000,00

7YłBłżenaPawląk

ż.&22,70

19lo

Michał Murawiejko

1%

SOSW w Słupsku

1%

Adam Szpak

1%

SOSW w Damnicy

1%

Nikodern Duda

3.708,00
362,7a
4.815,90
718,00
4.840,10
ż

IYo Andrzej Kończanin

172,80

t% Jakub Kułdo

1

94,10

l% Marcin Tęrefęnko

1.765,20

i% Dawid Brachaniec

73],6a

Mariusz Kędzior

480,00

10ńŁukasz Wismont

459,60

17ó

1%

Mikołaj Łuczyński

1Yo

Adanr .Tasiński

803,50
4.L78,20

IYoBożenaKtóL

96,20

1% 1gor Omazda

73L},5a

1%

NataliaAntosięwicz

4,529,80

lań JanBigus
1

oń Kr zy sztof

4.360,ża
Kowale wski

245,Ia

10ńŁukasz Olęwicz
1

66.ża

oń Stowarzyszetne,,Daj my

im radośó"

3.702,80

Razem prrychody

67.584,05

Tatlela nr 2:
Zestawienie kosztów działalnościstatutowej Stowarzyszenia i irrne - w podziale na cel wypłaty

Wyszczególnienie
Projekt,.Świetlica integracyjna MAM PCMOC"- lI edycja

Kwota
2a.]39,82

Wydatki na rehabilitację ze zbiórki celowej

4.500,00

Bieżące koszty (obsługa bankowa. opłaty pocztowe, usługi intemetowe)

1.II3,22

Wydatki sfinansowanę zę zbiatki publicznej z2aI9 raku

660,00

1%

Adam Jasiński

4.094,64

10ń

Marcin Terefęnko

I.]29,89
722,85

1% Dawid Brachaniec
1

% N'Iichał N4urawiejko

1%

Nikodem Duda

3,6l9.89
4.584,17

1% Mikelłaj Łuczyński
70ń Jan

Bigus

1% Igor Cmazda

787,43
1

,3

1

1,14

1Ą A 11
l ./-+^ l I

J

1

% l{atalia

Antosiewicz

3.944,ż4

lyoŁukasz wismont

894,ż]

tyaBożęna pawlak
19lo

2.699,50

MariuszKedz,ior

ż.24I,29

IYo Iaklfu Kułdo

547,18

Razem koszĘ
Otrzymana dotacja na ręalizowany projekt pt. ,,Świetlica integracyjna
edycja" była wydatkowana zgodnie

z

54.314,24

MAM POMOC * iI

zatwrcrćzonym przęz instltucję finansującą kosźorysenr,

przy czym drobne kosz§ daĘczące projektów, nie uwzglęclnione w kosztorysach pokrywane były
z własnych środkow Stowarzyszenia. Projekt polegał na kontynuacji prowadzenia wspomagania

i

opiekunów osób z niepełnosprarł,nościąw postaci ",świetlicy integrac_vjnej". Celem
tego zadania było m. in. przeciwdziałanię marginalizacji oraz zapewnienie przestrzeni do
rodziców

większego z:aałgażowania społecznego tej grupy osób, a także integrację osób już aktywnych
w organizacjach pozarządowych dzińającychnarzecz osób z niepełnosprawnclściami. Projektem
objęto łącznle 252 osoby. Zrealizawamo:4 spotkania szkoleniowe, w tym 2 z jogąi2zceramlką1'
1 spotkanie szkoleniowe

z wykorzystaniem techniki origami, 8 spotkań z psychologiem w formie

tz:w. ,,grupy wspatcia", odbyło się

4l

godzin wsparcia indlrvidualnego

z

psychologiem.

Uczestnicy spotkań byli 2 krotnie rv kinie, 1 ruz w teatrze, skorzystali też, wraz

z

cńymt

rodzinami z e-spektakli oglądając 2 części,,Klirnakterium", Wartośćprojektu wynosiła 22.540,0a
zł, przy

czyITI

kwota otrzymanej dotacji wynosiła 20.000o00 zł.

:

--.
Srodki
finansowe pochodzące

z

w przypadku kwot przeznaczonych dla
były *,ypłacane opiekunom po wykazaniu

wpłat 10ń

konkretnych porlopiecznych Stowarzyszenia

poniesienia wydatków na cele rehabiiitac.vjne. W 2020 r" skorzystało z tych środkowna podstawie
podpisanegcl z nimi porozumienia o refundaeji kosztow 13 pcldopiecznych.

Zarząd Stowarzyszenia nadal planuje kontynuować dotychczasowe dziŃu:'ta,
w szczególności występować z projektami w konkursach grantowych na rcalizację zadań
publicznych w rnieście Słupsku oraz powiecie słupskifr, w celu pełniei szej rcalizacji zadań
statrrtowl,ch organizacj i.

4

3.

Tabela nr

Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

NruchwaĘ i data

Treśćuchwa§ Zarząda Stowarrys zenia

posiedzenia

alna2a z

z

10,.01 .żO2a r"

10.01.020
a3/20ż0 z 1a.a1.2a2a
02l202a

0412020

z

10,01

r.
r.

"2a20l

05l2a20 z 10.01 .2a2a

r.

06l2a2a z2a.02.ż0ż0 r.

alDOza z20.02.2a20 r
08/2020 zffi,a6,2020

t

a9/2020 z la)a.2a20 r.

Ialżaz} z 10.10.2020

r,

11Daż} z la.la,2a20 t
\2120ż0 z 28,L2.2CIża t

..
..

w sprawie przyjęcia ,,Planu Pracy Zarządu na rok 2a2a".
w spraw-ie skreślenia z lisĘ członków
." lv sprawie przyjęcia nowego członka
." \Ą/ sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu
:.
.,Swietiica integracl,jna Mam pomoc" w r. 2019
.. w spra\Ą,ie udziału w konkursie M. Słupska na prowadzenie
,,Świetlicy integracyjnej NŁĄM pomoc" - II edycja
za
". w sprawie przyjęcia sprawozdania nrerytorycznc-finansow€go
rok 20i9.
.. lł,sprawie zrł,ołarria Walnego Zgromadzenia Członków (na
29.0ż.2020 r,)
.. w sprawie wsparcia rodziców i opiekunów wjeżdżalącyclrdo
Row-ów
.. lv sprawie realizacji fotm wsparcia w- postaci wypłat z I oń
.. w,sprawie aneksu do projektrr,,Śrvietlica integracyjna MAM
pomoc" - 1I edycja
,. w sprawie udzielenia w-sparcia finansowego członkowi
stowarzyszenia ze środków pozyskanych na ten cel
". w sprawie skreślęnia z 1isty członków Stowarzyszenia

W związku z lockdoumem (16.03.- 3i.05.2020) i szerząca się pandemią w,2020 roku Zaruąd
Storvarzyszenia ograniczył znacznie działalnośći obradował tylko 6 razy i podjął 12 uchwał

związanych z r ea7tzacj ą zadń statutowycl

r

organizacj i.

Nie udało się zrealizować planorvanych uroczystości związanychz 15Jeciom Stowarzyszenia,
Stworzono natomiast możliwości- osobonr z niepełnosprawnością i ich rodzinom - udział

lv innych organizowanych przedsięwzięciach głównie w formie on-line.
Członkowi e zarządw brali udział :
1

)

w CIO-wych spotkaniach informacyjnych dla organiz acji pazarządorłych;

2) w pracach komisji Rady DziałalnościPoźytlru Publicznego Powiatu Słrrpskiego (Wi{, RV/)
i Słupskie.j Rady DziałalnościPozltku Publicznego (RW);
3) w wigilijnym spotkaniu ze słupskimi orgarrizacjami pozarządowymi w Teatrze
17

XII2a20

RONDO w dn.

r. w formtlle (online).

5

7,arganizowaliśmy cykliczne spotkania

i

w

ramach ręalizowanego projektu dla rodzin

opiekrrnów zajmujących się osób z niepełnosprawnościami z terenrr miasta Słupska w forrnie

"grtĘy
proj ektu

,n

sparcia"

z

psychologiem. osoborn szozegóinie potrzebującym przez okres trwania

zapewniliśmy równiez indywidualne porady psychologiczne.

Systematycznte.ptzez cały rok wspieraliśmy swoich członków ponadto udzielano
wsparcia okazjonalnego dla osób, które do nas zgłosiły się po taką pornoc,

Na podstarvie umorvy, na warunkaclr partnerskich, członkowie Stowarzyszenia mieli
zapewnione w 2020 r. wejściedo słupskiego Parku

'Wodnego

TRZY FALE za

1,-

zł zktorego

nrogliśmy jednak korzystać tylko w czasie poluzowania obostrzeń covidowych"
Ze względu na pandemię nie była kontynuowana zbiórka publiczna nr 2019/5821/OR ,,Wiem,
czuję i wspierarn?
Stow,arzyszenię w roku 2020 nie zatrudniało pracowników. Stan członków Stowarzyszenia na
dztęń 31 grudnia 2a20 r, wynosi 29 osób. Zadłużenie członków Stowarzyszęniaz zakręsu wpłat

składek członkowskich na dzień 31

Xil

2a20

t wynosi

360.00 zł.

'W okresie sprawozdawczym
Stowarzyszenie nie było kontrolowane.

Słupsk, dn" 3].0j,202]

Zarząd

r.
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Wicrsz

Wl,szczcgólnicnic

A.

Aktvrva trrlale
Wartościnienraterialnc i prar.. nc
Rzeczorvc aklvlva tntalę
Naleźnościdfu goterminowe
Inłvcstyci c dlugotcnrrinorł.c
Dhigcterminorłę rozi, międzvokresowe

I.

ll

ru.
IV.
1I

B.

L

ll
iil.

C

ry.

AKTYwA

Stalt tta 3I.12.20ł9r

Aktvrła obIotorvę
N

il

llt.
rV
B.
I

II.

llt,

tv

_i

1.799.tl l

65.046.6ż

,5

i.799.tt l

65.046^62

51.799,81

65.046,62

51.776,8l

65.().l6.6ż

49.832 03

51.?76.8l

1.944.78

l3.269.81

alężnościkrótkoterminorvę

inw,cstyc e krótkotęrrrrirrowe
i

Krótkotermirrowe rozl. migdzyokresorve
Nalezne wpłatv na fundusz siatrrtowy
raz0l11

PAsYwA

I.

Stan na 31. i2,2020r

Zapas1

Aktvlva
A.

nr 6 u.ltavl,rl rachttnl;ołlości

Fundusz rvłasny
Fr.rndusz statutolvv
pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłvclr

Zysk (strata} rretto
Zobowiązania i rezenvy na zoborviązania

23^0()

Rczcrrr v na ztrbowiazattia
Zoborv iązarria dlugotcrrninorvc
Zob aw ięarria krótkoterminowę

23"(X_}

Rozliczenia nriędzvokresowe

il 7()o9l

D^..,.,,^ .^-,,,".

A<

Slupsk. dn. l9 lrrry,2{}2l r

Zarzad

Sporzadzila.

{1ń
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furl
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nłA A1
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"Fr
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;ll13,
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RACHUNEK ZYSKow l STRAT,SPORZADZONY NA DZlEŃ st .12.2a2Oł.
dla.iaclno,stek społ:ad:aiacrch spravr>:cirłnic.finąnsay,e :Qodilie : :łlłt.tc:nikieln nr 6 usteń. o rgchtłnl,:ostaścj

Wiersz
A.
I

il.

ilI
B.
I
II

Stan na 31.1ż.Z0l9t

wr,szczeqólniełlie
Przl,chod1, z dzialalrrości statutorvo

67.584,05

Prł,chodl, z nicodplatncj dzialalrrości

68 656.24

67._584.05

stattttor.łlci
Koszt_v działalnościstatutowei

óó.7l

pożvtku publiczrreuo
Przychody z odpłatnej działalnościpożytku
poblicanego
Przr, chodr z pozostalc.i dzialalrlości

Koszty nieodpłatnej działalnościpożytku
publiczneAo
L'^..+.
l\v5ZL_\ vuPlutllL_|
^,{,.l^t__i

J-:^l^l,.^-^;
uZrdrqrllUJwr

G

Kosztv

L)

E.

(D_E)

o.r;ói ne.go zar

i4,3l4.24
54.3 t4_2.1

1.944.78

l3.269,8l

I.944,78

13.269.8l

1.94"1.78

1,3.269,8L

l3.269,8l

PU4_1

F

C

1_46

66.7I1.46

..^;.,tla§a|.,

publiczncgo
Kosztv pozostałci działalnościstatutorvęi
Zysk (strata)z dzialalności statutowei (A-B)
Przvchody z dziłrlrrirtt_lścigtlspodarczci
kosztl, działalnościgospodarczei
Z_r.,sk (strata) z dzialalności gospodarczej

fi

załju

H.

Zvsk (strata) z dzialalnościopcracl,incj
(C+F_Ci)

I.

Poz<rstałc przvclrodv opęracvine

J
K.

Pozostalc koszty opcracyine
przychody finansowe

L.
M.
N

kosztr, firransovvc
Zysk (strata) brutto {I{+I-J+K_L)

l

Zysk (strata) rrctto (M-N)

L944.78

o

Stan na 31,12202{k

68.656.2.1

j

podatek dochodorł,v

Slupsk. dn.

l3.269,8

l9lu§, 202lr
Z,łr ząd Storva,rzyszcnia:

Sporządziła:

Ąore

94:1.78

{n,o(ll'^lrt,

7

L,.*_ł,

Il'p"riłrĄ"{

),oaiĄaJ4ł

i

n*,ęfi

t*ilH,§ffi

,l,J;f

,&^3".ł§j;ś*i'#§:t'#ff

-*1

ffi
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Protokół Komisji Rewizyj nej
z dnia 07 kwietrriażOZt r.

w sprawie opinii dot. sprawozdntiamerytoryczno - finansowego
Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych ,,Dajmy Im Radość"w Słupsku
za rok żaZa
Komisja Rewiz}rjna w składzie:

przewodnicząca -

Magdalena Kaznowska

z-caprzęwodniczącej - Andżelika Wendt

sekretarz

-

Bozena Parvlak

działĄąc na podstawie § 40 i § 42 Statutu przedkłada'Vy'alnemu Zgtomadzeniu Członkórł,
opinię nt. sprawozdania merytoryczno * fi nansowego Stowar zy szenia za rck 202a.

ZarządprzekazŃ do zaopiniowania komplet dokumentów źródłowych oraz sporządzony na
dzięń 31 grudnia 2a2a r" Bilans i Rachrrnek wynikólv (tj. zysków i strat), jak również
ew,idencję księgową.
Pcl zapoznaniu się z ww. dokumentacją Komisja Rewizyjna stwięrclza, ze:

])

Stowarzyszenie nie prclwadzi dziŃalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT,

2) kaszty Stowarzyszenia

3)

obejmują podatek

VAT,

Stowarzyszemie nie posiada wartościniematerialnych

i

prawnych, a ze środków

trwał,vch posiada: 2laptopy z ()proqramowaniem Office

4) zoborviązania i należnościStow,arzyszenia wycenione

są wg wartości nominalnych

z faktur lub dowodow wpłat.

NależnościStowarzyszenia -

rra

dzień 31 XIl 202a r. - nie wystqpiły.

Zobowiqzarłia Stowarzyszenia- na dzień 31 XII żOZa r. - nie wystqpiły,
Suma bilansowa aktywów

- wg

stanu na 31

XlI 2a2a

t.

- wynosi: 65.046,6ż zł, i stanowią je

środki pienięzne na rachunku bankowym w kwocie 64.795123
Surna bilansowa pas}.vvow wg stanu na 31

złiw kasie -

ż5l,,39 zł,

XII 2a2a r. wynosi zł i stanowi fuirdusz własny

w kwocie 65.CI46,62 zł.

Przychocb ogółem w 202a r. stanowił1, kwotę 67.584,05 zł, w tym: przyohody z nieodpłatnej
działa]nclścipoĄtku publicznego: 67.584,05

puhlicznego * 0.00 zl.

zł pr:rychody

z odpłatnej działalnościpoĄĄku

Koszty ogółem w 2a20 r. stanclwiły kwotę 54.314124 zł, w §m: koszty nieodpłatnej działalntlści
poąltku publicznego:54.314ł4 zł, a kosĄl odpłatnej działalnościpożytku publicznego - 0,00 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2020 roku wynosiła: 13.269,81 zł.

Biorąc pod uwagę i]ow,yzsze, Komisja stwierdza, ze przedstawiona dokumentacja
ewidencjonowana.f est poprawnie, y, zw*iązku z czyftl nie wnosi uw*a$ do jej prowadzenia,

Komtsja wnioskuje o:

1) przyjęcie sprawozdania merytorycznu -finansawegr

2)

z& 2020

rok,

udzielenie absolutorium Zarzqdowi Stowarzyszenia.
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