
          

 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

MKS Karkonosze Sporty Zimowe w Jeleniej Górze 

z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Karkonoska 5 

do sprawozdania finansowego za rok 2019 

 

 
Komisja rewizyjna w składzie: 

1.  Jadwiga Walkowiak - przewodnicząca 

2.  Maria Mądra – członek 

3.  Wojciech Łabun - członek 

dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego Klubu MKS Karkonosze Sporty Zimowe  w 

Jeleniej Górze za 2019 rok na podstawie następujących dokumentów: 

1.  Bilansu – sporządzonego na dzień 31.12.2019 

2. Rachunku wyników za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 

3. Informacji dodatkowej za 2019 rok 

4. Zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych za 2019 rok 

5. Wybranych dokumentów księgowych za miesiąc grudzień 2019 roku 

 

Bilans sporządzony został na dzień 31.12.2019 r. w PLN. Dane liczbowe wykazane zostały 

w bilansie z dokładnością do 1 grosza. Sumy aktywów i pasywów są sobie równe. Składniki 

aktywów i pasywów zostały wykazane wg stanu na początek i koniec roku obrotowego. 

Wysokość aktywów i pasywów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w bilansie za 

rok 2019 jest równa wielkościom wykazanym w bilansie za 2018 rok – zachowana została 

ciągłość bilansowa. 

 

Bilans wykazuje następujące stany: 

na koniec bieżącego roku obrotowego: aktywa i pasywa wynoszą  23 094,16 

na koniec poprzedniego roku: aktywa i pasywa wynosiły  3 503,12 

Stan aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 

19 591,04 

Środki trwałe są w pełni zamortyzowane. 

Stan środków pieniężnych zwiększył  się o   kwotę  22 525,20 , na koniec 2018 roku 

wynosił  222,36 , natomiast na koniec 2019 roku  wynosi 22 747,56 Zmniejszyły się  

należności krótkoterminowe o kwotę  2 934,16 , na koniec 2018 roku stan należności 

wynosił  3 280,76 , natomiast na koniec 2019 roku wynosi 346,60. 

 

 



Źródłami finansowania majątku trwałego i obrotowego wg bilansu na koniec 2019 roku są: 

- fundusz własny w wysokości 17 611,14 , co stanowi 76,26 % 

- zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 5 483,02, tj. 23,74% 

- rozliczenia  międzyokresowe przyszłych okresów nie wystąpiły. 

 

W rachunku wyników za 2019 rok wykazano przychody w wysokości 314 188,94 , koszty 

roku 2019 w wysokości 299 456,15 . Za rok 2019  Klub uzyskał dodatni  wynik finansowy  

w wysokości 14 732,79. 

Dodatni wynik finansowy za rok 2019 zmniejszył stratę z lat ubiegłych do kwoty 10 640,11 

 Należy podkreślić, że przychody z działalności statutowej ogółem zwiększyły się w 

stosunku do roku poprzedniego o 1,07%. 

Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta Jelenia Góra i Ministerstwa Sportu 

i Turystyki  wynosiły  169 000,00  i  były mniejsze  o  30 000,00  w porównaniu do roku 

ubiegłego. 

 

Szczegółowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019  przedstawiono Zarządowi 

Klubu. 

 

Na podstawie dokonanej oceny poprawności i rzetelności sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Klubu, Komisja Rewizyjna pozytywnie 

opiniuje prace Zarządu i stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego. 

 

 

 

Jelenia Góra, 23.06.2020 
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