
Protokół 

Komisji Rewizyjnej 

Katolickiego Stowarzyszenia Charytatwno-Misyjnego 

im. Sary Gabrieli Ściepuro 

 

W dniu 15 marca 2020 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 

Mariusz Kruk – przewodniczący 

Agnieszka Biniek – z-ca przewodniczącego 

Piotr Gomułkiewicz – członek  

po zapoznaniu się z dokumentacją finansową oraz sprawozdaniem  Zarządu z działalności 

Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywno-Misyjnego im. Sary Gabrieli Ściepuro w 2019r. stwierdziła: 

1. Rozliczenie finansowe: 

Na dzień 31-12-2019 sporządzono sprawozdanie finansowe obejmujące: 

- Bilans, zamykający się sumami bilansowymi w kwocie 500,01 PLN, 

- Rachunek wyników, wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie 500,01 PLN, 

- Informację dodatkową. 

Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego sporządzono analizę finansową wykazuje: 

- na koniec 2019 roku aktywa Stowarzyszenia wyniosły 500,01 PLN, 

- pasywa na koniec 2019 roku ukształtowały się na poziomie 500,01 PLN, 

- przychody ogółem z działalności statutowej 51.465,05 PLN, 

- koszty realizacji zadań statutowych 37.997,66 PLN, 

- koszty administracyjne 12.601,47 PLN,  

  w tym usługi obce 12.601,47 PLN 

- koszty finansowe 365,91 PLN. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, 

określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki 

finansowej jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności 

gospodarczej. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia jest zgodna z przedstawioną dokumentacją. 

 



2. Praca Zarządu: 

- Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb, 

- Aktywność członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami Stowarzyszenia, 

- Dokumentacja księgowa prowadzona jest przez Skarbnika Zarządu, 

- W kontrolowanym okresie nie odbywały się Walne Zebrania, 

- Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane. 

 

3. Działalność Stowarzyszenia 

W analizowanym okresie Stowarzyszenie przeprowadziło szereg działań i inicjatyw charytatywnych, 

co zostało szczegółowo ujęte w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Stowarzyszenia i 

przedstawionym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Dariusza Ściepuro. 

 

 

 

Wnioski i zalecenia: 

Komisja Rewizyjna Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywno-Misyjnego im. Sary Gabrieli Ściepuro 

stwierdza, że działalność Zarządu Stowarzyszenia, a w szczególności działalność (gospodarka) 

finansowa prowadzona była zgodnie ze Statutem. W związku z tym Komisja Rewizyjna wnosi o 

udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w okresie 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu 

członków Stowarzyszenia. 

 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 


