Zpráva revizní komise
České společnosti pro bezvýkopové technologie
za rok 2021, připravena k valné hromadě 2022
Kontrolní a revizní komise (KRK) pracovala ve složení:
Ing. Marek Helcelet
Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlížela na hospodárné vynakládání prostředků.
Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontrola účetnictví. Byly zkontrolovány „Přehled o příjmech
a výdajích“, „Přehled o majetku a závazcích" ze dne 19.3.2022 a potvrzen jejich souhlas s příslušnými účty,
Spolek Česká společnost pro bezvýkopové technologie v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) zák. č. 563/1991
SB. o účetnictví v platném znění, vede své účetnictví v jednoduchém účetnictví. S uspokojením lze konstatovat,
že společnost je vedena v souladu se svými stanovami a obecně platnými právními předpisy.
V r. 2021 spolek hospodařil s mírnou ztrátou cca 80 tis. Kč, způsobenou zejména pořízením nového
počítače a oproti předpokladu nižším příjmem za národní konferenci v Chebu, kdy účast návštěvníků byla
ovlivněna protiepidemickými opatřeními.

Příjmy 2020
Celkem skutečnost dle přehledu o příjmech a výdajích

360.119 Kč

Největší položkou příjmů kromě příspěvků jsou jako každý rok konference, semináře a spoluúčast na Zpravodaji.
Přebytky z minulých let jsou uloženy na kontu spolku.

Výdaje 2020
Celkem skutečnost dle přehledu o příjmech a výdajích

440.092 Kč

Největší položkou výdajů jsou jako každý rok afilační poplatky na účet ISTT, náklady spojené s vydáváním
Zpravodaje a nájemné a mzdové náklady, spojené s činností sekretariátu spolku.
Hospodářský výsledek roku 2021

- 79.973 Kč

Odečtením příjmů a vydání dostaneme částku

Stav majetku k 31.12.2017
-

Peníze na účtu k 31.12.2021

-

Peníze v hotovosti

-

Hmotný majetek v ocenění od 3.000 Kč

1,089.737,20 Kč
10,00 Kč
95.089,00 Kč

Závěr
Hospodaření společnosti je zhruba vyrovnané. Finanční výsledek roku je záporný.
Z pohledu dlouhodobého hospodaření není mírný záporný výsledek důvodem k obavám. Jako každý rok
je závislý na nejednotném placení příspěvků členů v jednom roce a účasti na národní konferenci.
S přihlédnutím na způsob vedení účetnictví je sestavování ročního rozpočtu s ohledem pouze na příjmy
a výdaje daného roku správné. V případě kladného výsledku slouží tento přebytek pro případné
vyrovnání záporného výsledku v dalším období, tak jako tomu bylo v roce 2021.
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