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Správa o výsledku kontroly 

hospodárenia s účtom a majetkom ZHMaO SR za rok 2015 
 
 

 
Revízorka ZHMaO SR zrealizovala na základe dokladov doručených predsedom združenia 
v marci 2016 kontrolu hospodárenia s účtom a majetkom ZHMaO SR za rok 2015. 
 
I. Hospodárenie s účtom združenia 
 
V r. 2015 združenie pokračovalo v hospodárení formou jednoduchého účtovníctva, 
účtovníctvo bola naďalej vedené v programe ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, výrobca 
KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér. 
 
1. Peňažný denník 
 

 Začiatočný stav k 1. 1. 2015 – hotovosť – zostatok       737,78 eura,  
         – bankový účet – zostatok           3 969,25 eura. 
 
Peňažný denník sa začal viesť 9.1.2015, ukončený bol 31.12.2015, zaznamených bolo 231 
účtovných prípadov. Účtovné prípady boli zaznamenávané postupne v období, s ktorým 
časovo a vecne súvisia.  
 
Konečný stav k 31. 12. 2015 – hotovosť – zostatok        340,29 eura, 
           – bankový účet – zostatok  6 895,74 eura. 
 
Zostatok v hotovosti sa zhoduje s inventarizáciou pokladnice uskutočnenou predsedom 
združenia a účtovníčkou 31.12.2015. 
 

Záver:  

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 
2. Pokladňa 

 
Účtovné prípady týkajúce sa pokladne sú zaznamenané v peňažnom denníku. 
 
Hotovosť k 1. 1. 2015 bola 737,78 – počiatočný stav sa zhoduje so stavom evidovaným 
vpeňažnom denníku.  
Spolu za rok 2015 bolo zaúčtovaných 19 účtovných prípadov, výdavky v celkovej sume 
527,49 eura a príjmy vo výške 130 eur (výber z bankomatu).  
 
K jednotlivým príjmovým pokladničným dokladom a výdavkovým pokladničným dokladom 
sú priložené príslušné dokumenty. 
 
Záver:  

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  
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3. Účet združenia 
 

V knihe účet v banke boli postupne evidované pohyby na účte, ktoré zodpovedali 
jednotlivým výpisom z účtu. 
 
Záver:  

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 
4. Kniha záväzkov 
 
Združenie vedie knihu záväzkov rozdelenú na prijaté faktúry a ostatné záväzky, 
pri záväzkoch sú evidované údaje v súlade  s príslušným zákonom, jednotlivé účtovné 
prípady sú doložené príslušnými dokladmi. 
 
Záver:  

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 
5. Kniha pohľadávok 
 

Združenie vedie knihu pohľadávok v súlade s príslušným zákonom. 
 

Záver:  

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 
II. Majetok združenia 
 

V r. 2015 neprišlo k nákupu majetku. 
 

Účtovníctvo združenia je vedené v súlade zo zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú 
predmetom účtovníctva a o finančnej situácii združenia.   
 
Výsledky kontroly predkloží revízorka združenia na  zasadnutí Rady ZHMaO SR dňa 
27.4. 2016 v Bratislave. 

 

V Trnave, 30. 3. 2015 

 
 
 
                                                                                                             JUDr. Jana Tomašovičová 
               revízorka ZHMaO SR  

 


