Uchwała Nr 7/IV/2019
Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP
z dnia 30 czerwca 2019 r.
w sprawie:
sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2018

Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego,
działając na podstawie §62 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP:
§1
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Chorągwi Stołecznej za rok
2018 przyjętym przez Komendę Chorągwi Stołecznej uchwałą nr 19/IV/2019 z
dnia 18 czerwca 2019 r. oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego
rewidenta z badania przeprowadzonego przez KPMG Audyt Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z dnia 24 czerwca 2019 r., Komisja
Rewizyjna Chorągwi Stołecznej:
1.1. Stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmuje:
1.1.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.1.2. Bilans, wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w
kwocie 20 251 810,65 zł.
1.1.3. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie
11 860 824,68 zł.
1.1.4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
1.2. Stwierdza, że sprawozdanie finansowe jest podpisane przez członków
komendy: Macieja Kądzielskiego, Katarzynę Faliszewską, Zofię Domańską,
Paulinę Gajownik, Sylwię Adamczuk, Jacka Słabego, Joannę Ostrowską i Martę
Filipiak oraz osobę sporządzającą sprawozdanie finansowe Panią Agnieszkę
Boguszewską.
1.3. Stwierdza, że sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta,
który wyraził na jego temat w dniu 24 czerwca 2019 roku opinię, iż
sprawozdanie finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej
Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz finansowych wyników
działalności za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
(„ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

• jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z
obowiązującymi Stowarzyszenia przepisami prawa oraz statutem
Stowarzyszenia;
• zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami
rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
1.4. Postanowiła zatwierdzić sprawozdania finansowe za rok 2018.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Stołecznej ZHP
/-/ hm. Jacek Kocerka

