
                 Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka
                     Hlavná 350, 90041, Rovinka

Výkaz hospodárenia DHZ Rovinka za rok 2021

Spracoval: Peter Rovňak

Kontrolu vykonal: Barbora Jediná

Zostatok na účte z roku 2020 - prenos

Názov Popis Suma
Zostatok Zostatok z roku 2020 590,63 €

Peňažné príjmy za rok 2021

Názov Popis Suma
Príjmy celkom 3280,55 €

Peňažné výdavky za rok 2021

Názov Popis Suma
Výdavky celkom 403,30 €

Zostatok na bežnom účte DHZ k 31.12.2021

Názov Popis Suma
Zostatok na bežnom účte Zostatok k 31.12.2021 3467,88 €

Zostatok v pokladni DHZ k 31.12.2021

Názov Popis Suma
Zostatok v pokladni Zostatok k 31.12.2021 180,00 €
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Peňažný denník 2021
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Výpis z účtu k 31.12.2021

Revízna kontrola za rok 2021

Revízor Dobrovoľného hasičského zboru v Rovinke v zmysle stanov DPO SR, Smernice pre prácu

kontrolných a revíznych komisii DPO SR a pre prácu revíznych komisii Dobrovoľných hasičských zborov v

SR vykonal revíziu za uplynulé obdobie (do 12/2021), sledoval či náš dobrovoľný hasičský zbor hospodári

účelne, finančné prostriedky využíva hospodárne, ako udržiava a užíva predmetný majetok.

Ďalej revízor posúdil vedenie účtovníctva a dodržiavanie účtovnej osnovy, správnosť a preukázateľnosť

účtovných dokladov a operácii a dodržiavanie stanov a rokovacieho poriadku.

Na základe uvedeného revízor Dobrovoľného hasičského zboru v Rovinke konštatuje, že

Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka hospodári účelne, finančné prostriedky využíva hospodárne, o

majetok, ktorý organizácia užíva sa stará a udržuje ho v požadovanom a dobrom stave. 

Ďalej konštatuje, že vedenie účtovníctva a dodržiavanie účtovnej osnovy je v súlade so stanovami

DPO SR, správnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov a operácii je v poriadku, Dobrovoľný

hasičský zbor Rovinka dodržiava predpisy a smernice o hospodárení, taktiež dodržiava stanovy a

rokovací poriadok.

Dátum 31.12.2021
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Čiastočný peňažný denník od 1.1.2022 – 19.9.2022
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Výpis z účtu k 19.9.2022 (screen z IB)

Revízna kontrola

Revízor Dobrovoľného hasičského zboru v Rovinke v zmysle stanov DPO SR, Smernice pre prácu

kontrolných a revíznych komisii DPO SR a pre prácu revíznych komisii Dobrovoľných hasičských zborov v

SR vykonal revíziu za uplynulé obdobie (do 19.9.2022), sledoval či náš dobrovoľný hasičský zbor hospodári

účelne, finančné prostriedky využíva hospodárne, ako udržiava a užíva predmetný majetok.

Ďalej revízor posúdil vedenie účtovníctva a dodržiavanie účtovnej osnovy, správnosť a preukázateľnosť

účtovných dokladov a operácii a dodržiavanie stanov a rokovacieho poriadku.

Na základe uvedeného revízor Dobrovoľného hasičského zboru v Rovinke konštatuje, že

Dobrovoľný hasičský zbor Rovinka hospodári účelne, finančné prostriedky využíva hospodárne, o

majetok, ktorý organizácia užíva sa stará a udržuje ho v požadovanom a dobrom stave. 

Ďalej konštatuje, že vedenie účtovníctva a dodržiavanie účtovnej osnovy je v súlade so stanovami

DPO SR, správnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov a operácii je v poriadku, Dobrovoľný

hasičský zbor Rovinka dodržiava predpisy a smernice o hospodárení, taktiež dodržiava stanovy a

rokovací poriadok.

Dátum 19.9.2022


