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Krosno 27 września 2019 roku

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum
z kontroli całokształtu działalności Towarzystwa za rok 2018.
I. Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Krzysztof Wilk – Przewodniczący
2. Teresa Mnich – Zastępca Przewodniczącego
3. Urszula Limanówka – Sekretarz
została wybrana w dniu 22 września 2017 na Walnym Zebraniu Członków .
II. Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu i sprawdzenia dokumentacji prowadzonej
przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum oraz wysłuchała
wyjaśnień członków Zarządu za 2017 i2018 rok i stwierdziła, co następuje:
1. Działalność prowadzona przez Zarząd była zgodna ze Statutem Towarzystwa.
2. Dokumentacja finansowa jest prowadzona chronologicznie, zgodnie z
wymaganymi przepisami. Rok 2017 zamknięty został dodatnim wynikiem
finansowym w kwocie 31 916.48 zł. Dochód w 2017r wynosił ogółem 204 129.51
zł w tym najważniejsze przychody to: około 157. 6 tys. zł. ze zbiórek publicznych
(Krośnieńskie Pola Nadziei - 135.6 tys. zł, zbiórka w RCKP- 5.2 tys. zł, i
Świąteczne pierniczki 16.6 tys. zł.) i ok.44.0 tys. zł. Wydatki w roku 2017 wyniosły
ogółem 172 213.03 zł w tym najważniejsze wydatki to: darowizna na rzecz
Krośnieńskiego Hospicjum – 144 035.50 zł, wynagrodzenia i składki ZUS 3.8 tys.
zł. Stan konta na koniec 2017 wynosił 46 645.37 zł. Rok 2018 zamknięty został
ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -26 654.88zł. Dochód w 2018r wynosił
ogółem 162 620.47 zł w tym najważniejsze przychody to: około 160.2 tys. zł. ze
zbiórek publicznych (Krośnieńskie Pola Nadziei - 132.1 tys. zł, zbiórka w RCKP5.2 tys. zł, i Świąteczne pierniczki 22.5 tys. zł.) Niestety w wyniku zmiany
przepisów i niedopełnieniu wymaganych prawem formalności nie można było
skorzystać z 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych co było
najpoważniejszą przyczyną ujemnego wyniku finansowego w roku 2018.
Wydatki w roku 2018 wyniosły ogółem 189 275.35 zł. w tym najważniejsze
wydatki to: darowizna na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum – 160 000.00 zł,
wynagrodzenia i składki ZUS 3.8 tys. zł. Mimo ujemnego wyniku finansowego,
stan konta na koniec 2017 wynosił 19 990.15 zł. Rok 2019 nie został jeszcze
finansowo zamknięty ale z obecnych informacji wynika, że dotychczasowy
dochód ze zbiórek publicznych już wynosi - 179 909, 16zł. (czyli o ok.19 tys. zł
więcej niż w 2018r) a z odpisu 1% od podatku wpłynęło już ok 43 tys. zł. Dane te
pozwalają na twierdzenie, iż będzie to rok zakończony dodatnim wynikiem
finansowym przy jednocześnie rosnącej z roku na rok darowiźnie na rzecz
Krośnieńskiego Hospicjum co jest podstawowym celem działalności
Towarzystwa.
.

3. Dysponowanie środkami finansowymi odbywa się zgodnie ze Statutem i
obowiązującymi przepisami finansowymi. Dokumenty podpisują upoważnione
dwie osoby: Prezes i Skarbnik.
4. Praca Zarządu jest udokumentowana odpowiednimi dokumentami, takimi jak:
protokół z posiedzenia Zarządu, lista obecności z podpisami, uchwały
podejmowane zgodnie ze Statutem.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się cyklicznie (średnio 1 raz na 2 miesiące) i
zapewniają bieżące załatwianie spraw i podejmowanie decyzji.
6. Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, a podane
liczby odzwierciedlają stan finansowy konta i obrotów finansowych.
7. Wydatki Towarzystwa ponoszone są na podstawie właściwych dokumentów
finansowych oraz umów zawartych przez upoważnione osoby w zakresie
oświadczenia woli określonych w Statucie.
8. Członkom Towarzystwa przekazywane były informacje o pracy Zarządu i
podejmowanych działaniach na rzecz Towarzystwa i ich członków.
9. Do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły od członków Towarzystwa żadne uwagi,
wnioski i skargi dotyczące pracy Zarządu.
III. Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu pozytywnie. Zarząd wykonywał
czynności organizacyjne i podejmował doraźne inicjatywy służące realizacji celów
statutowych Towarzystwa. Podejmowane działania służą dobremu wizerunkowi
Towarzystwa. Podkreślić należy, że osiągane z roku na rok coraz większe dochody
(przy minimalnych kosztach organizacyjnych stanowiących zaledwie ok. 2% w
stosunku do dochodu), są wynikiem pracy bardzo małej grupy ludzi z zarządu
Towarzystwa, którzy przez swoje zaangażowanie potrafili skupić wokół siebie
ogromną ilość osób (szczególnie młodzieży) działających w formie wolontariatu. Ta
działalność Towarzystwa wśród dzieci i młodzieży oprócz wymiernych korzyści
finansowych wydaje się nie do przecenienia w sferze społecznej
IV. Komisja Rewizyjna na podstawie § 19 ust. 3 statutu wnosi do Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum o:
- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok,
- udzielenie Zarządowi za okres sprawozdawczy2017 i 2018 rok absolutorium.
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