
SPRAWOZDANIE 

Komisji Rewizyjnej 

z kontroli bilansu oraz z rachunku zysków i strat 

za rok 2010 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła cztery posiedzenia. Na ostatnim 

posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2011 Komisja zapoznała się z bilansem i z rachunkiem zysków i strat za 

rok 2010 przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia i zbadała dokumenty, zarówno co do zgodności z 

księgami, dokumentacjami źródłowymi, jak i ze stanem faktycznym. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność 

zapisów księgowych ze stenem faktycznym. Zarówno bilans jak i rachunek zysków i strat za 2010 rok 

prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkowa i finansowa Stowarzyszenia. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła również, że wymagana dokumentacja sprawozdawcza za rok 2010 

(deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego i deklaracje ZUS) została przekazana we właściwych 

terminach. W 2010 roku obsługę rachunkową prowadziła główna księgowa Pani Iwona ŚWitkowska, na 

podstawie umowy ze Stowarzyszeniem. 

W 2010 roku Stowarzyszenie osiągnęło dochody w kwocie: 200.746,70 zł i poniosło koszty w 

łącznej wysokości: 202.684,21 zł. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego wynosi 

2.137,51 zł. 

Przychody - składki członkowskie 57.480 zł; w 2009 - 72.060 zł. Należy podkreślić spadek członków 

wspierających w stosunku do roku 2009 

Ściągalność składek członków zwyczajnych utrzymuje się na tym samym, zadowalającym poziomie. 

Stan na koncie na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010 - 122.433,94 zł. 

Ważnym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia było II Forum Teatrów Polskich 2010, na 

którego organizację Stowarzyszenie otrzymało dotację z MKiDN w wysokości 142.000 zł. Z powyższej 

dotacji Stowarzyszenie rozliczyło się wNCK. Rozliczenie przyjęto bez zastrzeżeń. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do rozmiaru i zasadności poniesionych kosztów działalności. 

Również nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu stanu faktycznego w badanym okresie 

rozliczeniowym. 

Reasumując, Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 

sprawozdawczym i biorąc pod uwagę zaangażowania Zarządu w prowadzenie Stowarzyszenia, Komisja 

Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

Warszawa, 15 kwietnia 2011 roku. 

Wiktor Herzig, przewodniczący. 

Włodzimierz Nawotka, członek komisji 

Tomasz Mędrzak, członek komisji .\ 


