Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Lidia Garko

- Przewodnicząca

2. Zofia Chybiło

- Zastępca przewodniczącej

3. Wilhelmina Kuczma

- Sekretarz

4.Maria Ciepły

- Członek

działając w oparciu o §38 ust. 2 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia, przeprowadziła kontrolę
roczną całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok
2017.

W zakresie spraw merytorycznych:
Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż zgodnie z §28 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia w dniu
29.03.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd. Walne Zebranie
Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Od początku roku do czerwca 2017 r. Stowarzyszenie realizowało plan zajęć II-go semestru
poprzedniego roku akademickiego.
Dnia 2 października 2017 r. nastąpiła inauguracja IX-go roku akademickiego. Nastąpił nabór
na I semestr, a dotychczasowi słuchacze realizowali kolejne zajęcia roku akademickiego
2017/2018.
Zajęcia te częściowo sfinansowane zostały z dotacji udzielonej przez;
a) Gminę Miasta Sanoka

w kwocie 2.500,- zł.

b) Starostwo Powiatowe w Brzozowie

w kwocie 2.000,- zł.

c) Fundacje – Fundusz Lokalny SMK

w kwocie 5.000,- zł.

Na łączna kwotę:

9.500,- zł.

Wyżej wymienione zajęcia w większości finansowane są z własnych wpływów statutowych.
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W zakresie ewidencji i sprawozdawczości finansowej:
Komisja Rewizyjna na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2017
stwierdziła, że:
środki pieniężne w roku 2017 kształtowały się następująco:
stan środków pieniężnych na początek roku wynosił

43.994,08 zł

zmniejszenie o ujemny wynik roku bieżącego

- 10.538,18 zł

zmniejszenie o należne zobowiązania

- 1.558,00 zł

stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi

31.897,90 zł

Stan środków pieniężnych wynikający z zapisów księgowych i sprawozdawczości finansowej
jest zgodny ze stanem faktycznym.
Środki pieniężne w kasie spisano na dzień 31.12.2017 r. i wynoszą 263,28 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym jest zgodny ze stanem wynikającym
z wyciągów bankowych i potwierdzeń sald.
Na rachunku środków obrotowych występuje kwota 25.214,38 zł i na rachunku lokaty
terminowej 6.420,24 zł.
Ogółem sta środków wynosi: 31.897,90 zł.
Rachunek wyników za 2017 r. przedstawia się następująco:
1. Przychody ogółem wyniosły

40.473,65 zł

Na co złożyły się:
1.1 Przychody z działalności statutowej

19.137,00 zł

1.2 Pozostałe przychody

21.291,90 zł

W tym:
Dotacja

9.500,00 zł

Darowizny

1.970,00 zł

1% podatku dla organizacji
pożytku publicznego

1.316,90 zł

fundusz lokalny – projekt
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017
1.3. Przychody finansowe- odsetki od lokaty

8.505,00 zł
44,75 zł
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2. Koszty działalności ogółem wyniosły

51.011,83 zł

W tym:
2.1 Koszty zadań statutowych

17.343,17 zł

2.2 Koszty administracyjne

33.668,66 zł

3. Wynik roczny wynosi:

- 10.538,18 zł

Wynik ten po zatwierdzeniu sprawozdania księgowo zmniejszy fundusz statutowy.
Koszty administracyjne za 2017 rok wyniosły ogółem 33.668,66 zł. z tego;


Zużycie materiałów

2.086,78 zł.



Usługi obce

9.656,24 zł.



Pozostałe koszty



Koszty Jubileuszu 10-lecia SUTW

652,01 zł.
21.273,63 zł.

Na koszty Jubileuszu 10-lecia SUTW w wysokości 21.273,63 zł. złożyły się wydatki
z tytułu:


Wydanie publikacji jubileuszowej

9.972,90 zł.



Etykietki, płyty CD, albumy, koperty, plakaty

2.055,23 zł.



Usługa gastronomiczna na zakończenie roku
akademickiego

3.400,00 zł.



Przewóz osób

300,00 zł.



Kwiaty

237,50 zł.



Usługa gastronomiczna dla gości

2.500,00 zł.



Delegacje dla gości

2.808,00 zł.

Na podstawie uchwały nr 17/2017 z dnia 12 września 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia SUTW
zlikwidował Filię SUTW im. Jana Grodka z siedzibą w Brzozowie.
W kontrolowanym okresie zapisy księgowe prowadzone były zgodnie z dokumentami
kasowymi, wyciągami z rachunków bankowych prowadzonych w Podkarpackim Banku
Spółdzielczym w Sanoku oraz na podstawie innych oryginalnych dokumentów. Podstawę
zapisów księgowych stanowiły dokumenty finansowo-księgowe.
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Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o zarządzenie Zarządu z dnia 14 września
2007 r. w sprawie polityki rachunkowości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (j.t Dz.U. z 2009 r., Nr 152 poz.1233 z późn. zm., oraz
Rozporządzenia Min. Fin. Z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości

dla

niektórych

jednostek

niebędących

spółkami

handlowymi,

nieprowadzących działalności gospodarczej Dz.U. Nr 137, poz. 1539)
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Księga rachunkowa prowadzona jest
w układzie tabelarycznym, wg kont księgowych wynikających z zasad rachunkowości, na
podstawie której sporządzono sprawozdanie finansowe składające się z bilansu i rachunku
wyników.
Na podstawie sprawozdawczości sporządzone zostało zeznanie podatkowe wg wzoru CIT-8
wraz z załącznikami, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (j.t ustawy Dz.U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do pracy Zarządu Stowarzyszenia S.U.T.W im. Jana
Grodka, wnosi o zatwierdzenie sprawozdania rocznego za rok kalendarzowy 2017, a na
podstawie Statutu Stowarzyszenia - §38 ust. 2 pkt. 2 – wnosi o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
Podpisy członków Komisji:
Przewodnicząca

………………………………………….

Z-ca przewodniczącej

………………………………………….

Sekretarz

………………………………………….

Członek

………………………………………….
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