Správa z periodickej kontroly hospodárenia a celkovej činnosti,
Slovenského klubu chovateľov terierov a foxterierov za r. 2016
Kontrolná a revízna komisia pri svojej činnosti sa zamerala hlavne na previerku
vynaloženia finančných prostriedkov, vedenia účtovnej evidencie, evidencie majetku klubu,
ako i plnenia prijatých uznesení .
Námatkove bol prekontrolovaný pohyb finančných prostriedkov tak cez pokladňu, ako i
cez Tatrabanku a SLSP. Tento pohyb finančných prostriedkov je riadne vydokladovaný
očíslovanými príjmovými a výdavkovými dokladmi o ktorých je vedený zápis v Pokladničnej
knihe.
Komisia na základe prevedenej kontroly pohybu finančných prostriedkov v pokladni, ako
i na účtoch, vedených v SLSP a v Tatrabanke konštatuje, že tieto finančné prostriedky boli
vynaložené v zmysle schváleného rozpočtu klubu a v súlade s plánom činnosti klubu na r.
2016.
Klub za r. 2016 nemá žiadne závazky ani pohľadávky.
Účtovná evidencia je vedená v zmysle Vyhlášky č. 431/2OO2 zz. – Zákona o účtovníctve
a Vyhlášky č. 283/2OO2 zz.- Zákon o cestovných náhradách.

Pohyb finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni za r. 2016:

Stav ku dňu:

Príjem:

Výdaj:

01.01.2016

Stav ku dňu:
31.12.2016

SLSP:

10 819,83

13 564,44

Tatrabanka:

778,94

671,03

Pokladňa:

157,72

261,20

Spolu :

11 756,49

40 009,06

37 122,58

14 496,67

Celkový účtovný rozdiel : + 2 886,48 EURO
Tento pozitívny výsledok je však ovplyvnený pohybom finančných prostriedkov, prijatých
a vynaložených v priebehu roka 2016, ktoré sa však týkajú iných zúčtovacích období.

Rok 2015:
-úhrada za tlač a úpravu Spravodaja 2/2015
- zaplatené členské 2015

1 308,00 EUR
38,02 EUR

Rok 2017 :
-príjem za členské príspevky 2017

1 099,00 EUR

Pri zohľadnení týchto finančných operácií, klub vytvoril reálny hospodársky výsledok za
rok 2016 vo výške 3 057,46 EUR

Klub má v evidencii drobný majetok podľa inventáru a je riadne označený. Skutočný stav
je zhodný s evidenciou.

Všetky úlohy vyplývajúce z uznesení zasadnutia výboru SKCHTaF boli splnené, alebo sa
priebežne plnia.

V Bratislave, dňa 04.03.2017

Ing. Varga Štefan
Predseda KRK SKCHTaF

