
S P R A W O Z D A N I E 
 

Komisji Rewizyjnej SDT z Kontroli bilansu z rachunku zysków i strat za rok 2012 
 

W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: 
Wiktor Herzig  - przewodniczący 

Maciej Korwin 
Włodzimierz Nawotka 

 
do stycznia 2013r. w pełnym składzie Komisja odbyła jedno posiedzenie. 
W dniu 04.03.2013r. Komisja Rewizyjna w składzie Wiktor Herzig, Włodzimierz Nawotka  odbyła 
posiedzenie, na którym zapoznała się z bilansem i rachunkiem zysków i strat za  rok 2012 
przedstawionym przez Zarząd Stowarzyszenia i zbadała dokumenty zarówno co do zgodności z 
księgami, dokumentacjami źródłowymi, jak i stanem faktycznym. 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów Komisja Rewizyjna  stwierdziła zgodność 
zapisów księgowych ze stanem faktycznym. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat za rok 2012 
prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia. 
                             
Komisja Rewizyjna  stwierdziła  również, że wymagana dokumentacja sprawozdawcza za rok 2012 
(deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego i deklaracje ZUS) została przekazana we właściwych 
terminach. 
W 2012 r. obsługę rachunkową prowadziła główna księgowa Pani Iwona Świtkowska, na podstawie 
umowy ze Stowarzyszeniem.  
 
W 2012r. Stowarzyszenie realizując zadania statutowe osiągnęło przychody w kwocie 60.181.04 zł. i 
poniosło koszty w łącznej wysokości 48.416.05 zł. Wynik finansowy netto 11.764.99 zł. 
Przychody określone statutem - składki członkowskie 58.005.00 zł. w roku 2011 - 61.480.00 zł. W 
stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek członków wspierających - do 91.09% i wzrost członków 
zwyczajnych 102.03%. 
 
Stan na koncie na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012r. - 141.975,36zł. 
 
Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do rozmiaru i zasadności poniesionych kosztów działalności. 
Również nie stwierdziła uchybień w dokumentowaniu  stanu faktycznego w badanym okresie 
rozliczeniowym. 
 
Komisja wyraża uznanie dla pracy Pań Iwony Świtkowskiej i Alicji Goller, które mimo trudności 
organizacyjnych  biura SDT bezkolizyjnie prowadziły obsługę pracy Stowarzyszenia. 
 
Reasumując : Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 
sprawozdawczym i biorąc pod uwagę zaangażowanie Zarządu  w prowadzenie Stowarzyszenia 
wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium.  
 
 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013r. 
 
 


