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Zpráva kontrolní komise k uěetní závěrce spo|ku za rok2015

Řaone daĎové piiznání zarok2015 bylo podáno 8.4.2016. Spolku nevznikla
povinnost daĎové pŤiznání podávat, nicméně z d vodu kontinuity se spolek
domluvi| na pravidelném podávání pfiznání včetně pĚí|oh Účetní závěrky.
Následně bylo podáno dodatečné daĎové piiznání společně s četní závěrkou
a to 29.08.2016. Do sbírky |istin byla závérka zaslána tent1fŽ den.
Duvodem podání dodatečného pŤiznání by|o rozšíĚení informací v podobě jako
bylo podáváno do roku 2014, kdy priznání obsahuje hodnoty veške ch
náklad a vfnosrj, které se následně na piís|ušnfch Ěádcích v1/jimají a ke
zdanění zťrstává 0 Kč.
Spo|ek hospodaťil pouze v hlavní-neziskové činnosti
V!še daně z pĚíjmu: 0
HospodáÍsk1/ v1/s|edek: (zisk) 373 tis Kč
C|enské pĚíspěvky (celkové v1inosy): 5,400 tis Kč
Celková v1/še náklad . 5,027 tis Kč

Byla provedena namátková kontrola vybranych učetních pĚípad s částkou vyšší neŽ
40 tis Kč. Nákup vrtacího zaťízení ,,Hilty.., platba konektivity apod.

nebyly nalezeny nedostatky

MAJETEK - AKTIVA
Poiizovanf dlouhodobf majetek je poiizován pĚes Účet ,,Poťízení.. následně je
zaevidován do majetku a odepisován - nebyly nalezeny nedostatky
V roce 2015 doš|o k navfšení d|ouhodobého majetku v Účetní hodnotě o 48 tis
Kč. V!ivem odpistj došlo celkově k pok|esu hodnoty dlouhodobého majetku o
122 tis Kč.
Dle Účetní evldence k 31.12.2015 zjištěn stav zásob materiáIu Ve qÍši 1,047 tis
Kč'
Vfše zťrstatkťr na bankovních Účtech v Účetní evidenci odpovídá stavu na
vlfpisech. - nebyly nalezeny nedostatky

ZAVAZKY - PASIVA
Spolek eviduje vfši pohledávek z titulu poskytnut1/ch zá|oh a ostatních
pohledávek v celkové v1/ši 586 tis Kč'
Krátkodobé závazky spolku jsou ve vfši 391 tis Kč.

Úeetni závěrka nebyla piedloŽena vedení spolku dodavatetskou firmou v Íádně
domluveném termínu a v domluveném rozsahu. Tím sice nedoš|o k porušení
pňedpis ze strany finančního Úiadu, nicméně je nutné dohlédnout, aby se do
budoucna tato situace neopakovala. Dodavate|ská firma následně podala Účetní
závěrku v poŽadovaném rozsahu dodatečně.

V samotné Účetní evidenci a zpracované četní závěrce nebyly zjištěny nedostatky'
Účetnictví dle proveden5ich kontrot zobrazuje reátné finanční toky v soutadu
s interními piedpisy spolku.



Vfvoj hospodaiení a meziroční srovnání je pr běŽně sledováno a vyhodnocováno
radou spoIku v rozpočtu na běŽnf rok. Rozpočet je pr běŽně aktua|izován a je
dostupnf v interním ÚloŽišti dat.

Meziroční v1/voj ve|ičin q/nos ,nák|adťr, majetku a závazkťr odpovídá meziročnímu
nárrjstu objemu členské základny.

zÁvĚn:
V četní evidenci a Úěetn í závérce nebyly zjištěny nedostatky.HospodaÍení spolku
v r.2015 vykáza|o plánovan! zisk.

Kontro|ní komise doporučuje Účetní závěrku ke schválení.
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