Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
za 2017 rok
W roku 2017 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów pracowała:
1) od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, które odbyło się w Radziejowicach w dniu 23 kwietnia 2017 roku
w składzie:
- Wiktor Herzig
– członek Komisji,
- Włodzimierz Nawotka – członek Komisji,
- Michał Wojtuś
– przewodniczący Komisji,
2) od dnia wyboru dokonanego podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, które odbyło się w Radziejowicach w dniu 23 kwietnia 2017 roku
do dnia 31 grudnia 2017 roku w składzie:
- Małgorzata Mostek
– członek Komisji,
- Wiktor Herzig
– członek Komisji,
- Michał Wojtuś
– przewodniczący Komisji.
Komisja Rewizyjna odbyła w roku sprawozdawczym trzy posiedzenia, a członkowie Komisji uczestniczyli
w czterech posiedzeniach Zarządu w roku sprawozdawczym.
W dniu 16 kwietnia 2018 roku Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w składzie: Małgorzata Mostek,
Wiktor Herzig i Michał Wojtuś. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze Sprawozdaniem
finansowym Stowarzyszenia sporządzonym za 2017 rok, przygotowanym przez panią Iwonę Świtkowską
(prowadzącą obsługę rachunkową), obejmującym:
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą
121.453,57 zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazał poniesienie straty
netto w kwocie 3.745,08 zł,
- Informacje uzupełniające do bilansu.
Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonego Sprawozdania finansowego za 2017 rok:
- stwierdza sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 121.453,57 zł,
- stwierdza poniesienie przez Stowarzyszenie straty netto w wysokości 3.745,08 zł,
- stwierdza na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość inwestycji krótkoterminowych w wysokości
121.335,48 zł, w tym: środków pieniężnych w kasie w wysokości 259,18 zł, stan środków na
rachunkach bankowych w wysokości 45.464,10 zł, stan środków na lokatach bankowych w wysokości
75.000,00 zł oraz stan nienotyfikowanych przez bank odsetek od lokat terminowych w wysokości
612,20 zł.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że sporządzone Sprawozdanie finansowe za 2017 rok w sposób rzetelny i
jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Komisja Rewizyjna
rekomenduje pokrycie poniesionej za 2017 rok straty z wyników finansowych przyszłych okresów
sprawozdawczych. Komisja, oceniając na podstawie sporządzonego Sprawozdania finansowego sytuację
finansową Stowarzyszenia oraz po zapoznaniu się z Planem finansowym na rok 2018, nie stwierdza
zagrożenia dla prowadzenia działalności w roku 2018.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia za
2017 rok przygotowanym przez pana Pawła Szkotaka – prezesa Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia,
w składzie wybranym podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 23 kwietnia
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2017 roku w Radziejowicach, odbywał w okresie sprawozdawczym comiesięczne posiedzenia Zarządu.
Komisja Rewizyjna uznaje, że przedmiot posiedzeń, podejmowane tematy oraz uchwały Zarządu były
zgodne z zakresem działania i statutem Stowarzyszenia.
Podobnie jak w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej za 2016 rok, Komisja rekomenduje Zarządowi
Stowarzyszenia oraz uczestnikom Walnego Zgromadzenia rozważenie możliwości organizowania, poza
organizacją corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, co najmniej jednego
dodatkowego spotkania członków Stowarzyszenia w roku kalendarzowym, celem zwiększenia integracji
oraz celem wymiany informacji i dyskusji na temat bieżących zagadnień i problemów związanych z
prowadzeniem działalności teatralnej. Komisja Rewizyjna rekomenduje także rozważenie możliwości
organizowania przez Członków Stowarzyszenia wzajemnych spotkań o zasięgu regionalnym.
Podsumowując:
Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, nie
wnosi uwag do sporządzonego Sprawozdania finansowego za rok 2017, tym samym wnioskuje o
udzielenie absolutorium Prezesowi i pozostałym Członkom Zarządu. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie
Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok i pokrycie poniesionej za 2017 rok straty netto z
wyników finansowych przyszłych okresów sprawozdawczych.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2018 roku
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
Małgorzata Mostek

Wiktor Herzig

Michał Wojtuś
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