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Správa Revízora SAKo za rok 2019 
z kontroly dňa 18.5.2020 v Nitre 

 
Účastníci: 
Ivana Havranová, revízor 
Peter Jászberényi, predseda predsedníctva 
 
Predmet kontroly: 

1. Súlad účtovníctva so zákonnými požiadavkami 
2. Vedenie účtovníctva 
3. Čerpanie schváleného rozpočtu 

 
K bodu 1 
V rámci revízie boli predložené nasledovné doklady: 
Účtovné záznamy – súčty a obraty. Prehľad pohybov na účte v banke Slsp. Prehľad faktúr 
prijatých, vydaných. Účtovná závierka – daňové priznanie. 
Uvedené podklady boli predložené na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
Potvrdzujem, že všetky podklady sú spracované správne a vzájomne súhlasia s výnimkou 
nesúladu, ktorý je detailne popísaný v bode 2.  
 
K bodu 2 
Bol overený súlad začiatočného a konečného účtovného stavu peňažných prostriedkov v banke 
na výpisy z účtu zo Slovenskej sporiteľne. Začiatočný stav k 1.1.2019 prestavoval sumu 
12 872,51 Eur, konečný stav k 31.12.2019 bol 14 710,96 Eur. 
 
Stav vykázaný v účtovníctve sa líši oproti stavu na bankovom účte o sumu vo výške 207,50 Eur.  
Rozdiel je spôsobený:  
115,60 EUR – do rozpočtu bola uvedená DPH ako náklad (suma bola zaplatená až v januári 
2020) 

50,90 EUR -  hotovostné výdavky zaúčtované ako náklad ale nevyplatené z pokladne 

25,00 EUR – neuhradená  faktúra VF20180115 (Priatelia Quo Vadis, o.z.) 

Rozdiel predstavuje sumu 16,- EUR. V oznámení od účtovnej agentúry je uvedené, že rozdiel vo 
výške 16,- Eur bol vzniknutý preplatkami resp. nepriradenou platbou k vyšlej faktúre a tým 
zaúčtovaním na nesprávny účet. Vzniknutý rozdiel bude vysporiadaný v roku 2020.  
 
K bodu 3 
Skutočné príjmy z členského predstavovali výšku 5 371,- Eur. V porovnaní s rokom 2018 (príjmy 
z členského 4 386,- Eur) sa jedná o nárast 18,3 %.  
Plán príjmov z členského na rok 2019 predstavoval výšku 4 400,- Eur, čo je nárast o 18 %. 
Skutočné príjmy SAKo za rok 2019 predstavovali sumu 7 523,- Eur.  
Skutočné výdavky SAKo za rok 2019 predstavovali sumu 5 477,03 Eur. 
Plánované výdavky SAKo na rok 2019 boli vo výške 7 150,- Eur. Úspora výdavkov predstavuje 
sumu 1 672,97 Eur. 
Výsledok hospodárenia SAKo za rok 2019 je vo výške + 2 045,97 Eur. 
 
V Nitre: 18.5.2020 

 
         
 
 
                                                                                                         ............................................ 
                                                                                                               Ivana Havranová 
                                                                                                                       revízor 


