Warszawa, 11.04.2022

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska za rok 2021

Komisja w składzie Marta Kępa, Piotr Epsztein, Maciej Kuczek i Robert Kułak dokonała oceny działalności
Zarządu Stowarzyszenia ACI Polska. Analiza została przeprowadzona na podstawie sprawozdania, protokołów
z posiedzeń i dokumentów finansowych. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w niektórych
posiedzeniach Zarządu, gdzie mieli okazję zapoznać się z pracą Zarządu.
Zarząd działał w zgodzie z wytyczonymi w Statucie Stowarzyszenia celami. Statutowe obowiązki wypełniał
z odpowiednim zaangażowaniem. Prace na posiedzeniach, a także aktywność członków Zarządu w ocenie
Komisji przebiegały w sposób sprawny i profesjonalny. Komisja oceniła pozytywnie działalność statutową
Zarządu oraz jej członków.
Zakres podjętych działań przedstawiony został w Sprawozdaniu z działalności Zarządu i zaprezentowany
oddzielnie w Sprawozdaniu przez Zarząd. Główne obszary aktywności Zarządu to:
▪ Rozwijanie oferty szkoleń oraz organizacja spotkań tematycznych dla członków Stowarzyszenia i osób
z zewnątrz, w dziedzinach powiązanych z rynkami finansowymi;
▪ Uczestnictwo w pracach Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark – Stowarzyszenie posiada
status Obserwatora;
▪ Aktywne i efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi / wolnymi środkami.
Kolejny rok z rzędu Zarząd działał w warunkach pandemii. Dało to jednak impuls do zwiększenia aktywności
szkoleniowej, która mogła być prowadzona online z zachowaniem zasad epidemicznych. Ciekawym pomysłem
dającym nadzieję na przyszłą integrację członków Stowarzyszenia są organizowane przez Zarząd spotkania
z kolegami, którzy rozwijają swoje życie zawodowe poza obszarem Treasury.
Zarząd przygotował i opublikował Regulamin wynagradzania Członków Stowarzyszenia w związku
z tworzeniem i publikacją treści. Ta inicjatywa nie przyniosła jeszcze owoców w formie pierwszych artykułów.
Jednak w ocenie komisji ramy działania autorów i promocji Stowarzyszenia zostały wyznaczone poprawnie
i teraz inicjatywa jest nie tylko w rękach Zarządu, ale każdego członka, który widzi potrzebę publicznej debaty
na istotne dla środowiska tematy. Rekomendujemy Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za przedłużeniem
projektu na następny rok.
Komisja nie ma zastrzeżeń do finansowej strony działalności Zarządu. Zarząd przeznaczał środki na realizację
celów statutowych. Nadwyżki finansowe zainwestowane w poprzednich latach w obligacje przynoszą
Stowarzyszeniu stabilny dochód dzięki czemu najbliższa finansowa przyszłość Stowarzyszenia jest
zabezpieczona. Ewolucja bilansu jest zgodna z oczekiwaniami, a struktura przychodów Stowarzyszenia
pozostaje niezmieniona. Główne źródła przychodów to: działalność szkoleniowa, składki członkowskie
Stowarzyszenia i zyski z działalności finansowej (odsetki z obligacji). Dzięki stabilnym wpływom Zarząd mógł
skoncentrować się na bazowej działalności statutowej polegającej na szerzeniu wiedzy z zakresu rynków
finansowych.
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Sposób wydatkowania środków, cele oraz wysokość wydatków były omawiane na posiedzeniach Zarządu.
Zgodnie ze Statutem istotne wydatki zatwierdzano Uchwałami. Członkowie Komisji Rewizyjnej byli zapraszani
na posiedzenia Zarządu, a także mieli możliwość zapoznania się z protokołami z posiedzeń Zarządu oraz
podejmowanymi uchwałami.
Wobec pozytywnie ocenionej działalności statutowej Zarządu i poprawnego prowadzenia działalności
finansowej, Komisja Rewizyjna zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
Zarządowi ACI Polska.
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