Správa
z kontroly a revízie hospodárenia OZ MEDLIB
konanej dňa 2. 12. 2011 v Bratislave

Prítomní:
Oľga Zemešová
Jana Kekeňáková

Revízia hospodárenia OZ MEDLIB sa vykonala za obdobie od 01. 1. 2008 do 31. 10.
2011.
K revízii hospodárenia OZ MEDLIB boli predložené nasledovné účtovné doklady
a agenda hospodárenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peňažné denníky 2008, 2009, 2010, 2011
Účtovné doklady 2008, 2009, 2010, 2011
Výpisy z bankového účtu
Dohody o vykonaní práce
Rozbory hospodárenia 2008, 2009, 2010, 2011 (do 31. 10.)
Registrácia 2 % dane
Mesačné výkazy poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a ročné hlásenia

1. Peňažné denníky sú riadne vedené, príjmy a výdavky v pokladni súhlasia,
podobne aj príjmy a výdavky v peňažnom ústave súhlasia s výpisom z banky.
2. Účtovné doklady sú riadne vedené a archivované, sú doložené potrebnými
prílohami (pozvánky, prezenčné listiny atď.).
3. Prehľady hospodárenia sú každý rok spracované, sú riadne uložené
a archivované.
4. Dohody o vykonanej práci obsahujú všetky náležitosti, v zmysle zákona č.
461/2003 Z. z. sú v stanovenom termíne nahlasované a odhlasované do/zo
Sociálnej poisťovne.
5. Originály výpisov z účtu v peňažnom ústave sú založené pri účtovných
dokladoch, kópie výpisov sú archivované.
6. V zmysle § 50 zákona o dani z príjmov čís. 595/2003 Z. z. OZ využíva
možnosť získavania 2 % dane z príjmov. Získané finančné prostriedky boli
využívané na nákup biomedicínskej literatúry pre SlLK ako aj na
organizovanie vzdelávacích podujatí. Celkom sa získali finančné prostriedky
v hodnote: 5409,74 € (rok 2008 je prepočítaný v €).

7. Evidencia platenia dobrovoľných členských príspevkov je riadne vedená.
Príjmy z členských príspevkov v pokladničnom denníku sú porovnateľné
s evidenciou platenia príspevkov.
Príjmy z členských príspevkov - 126,82 €
2008
42,82 €
2009
27,00 €
2010
30,00 €
2011
27,00 €
8. Platby cez peňažný ústav sú riadne a včas platené, prevodné príkazy sú
uložené a archivované.
9. Prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sú v stanovených
termínoch vypracované a predkladané na Daňový úrad Bratislava 1.
10. V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. boli do Sociálne poisťovne predkladané
registračné listy fyzických osôb (nahlásenie a odhlásenie), ako aj mesačné
výkazy poistného v stanovených termínoch.
Prehľad hospodárenia za roky 2008 – 2011 (do 31. 10. 2011)

82,58 €

Zostatok k 31. 12. 2007
Príjmy celkom (2008 – 2011)

6 148,09 €

Výdavky celkom (2008 – 2011)

4 416,52 €

Zostatok k 31. 10. 2011

1 814,15 €

Z toho
-

pokladňa OZ
Tatra banka b. ú.

Bratislava, 2. 12. 2011

54,55 €
1 759,60 €

