Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny, Křtiny 240 679 05 Křtiny,
IČO: 01905791
DIČ: CZ01905791

Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny za rok 2016

Dne 25. 3. 2016 byla provedena kontrola hospodaření Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a
MŠ Křtiny (dále jen Spolek) za rok 2016, při které bylo zkontrolováno plnění podmínek
poskytování příspěvků OS, správnost a průkaznost účetnictví. Kontrolu provedl pan Petr
Švenda, člen Revizní komise.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Účetní knihy jsou vedeny podle zásad
podvojného účetnictví. Všechny účetní doklady odpovídají platným předpisům po věcné
i cenové správnosti.

Spolek vede následující účetní knihy:
Pokladna - stav k 31. 12. 2016 je

31.723,- Kč

Bankovní účet je veden u ČSOB, číslo účtu je 261186798/0300
Zůstatek k 31. 12. 2016 činí
37.588,96 Kč
Přijaté faktury - veškeré závazky za rok 2016 jsou uhrazeny
Zdroje:
přijaté členské příspěvky:
přijaté sponzorské dary:
sběr kaštanů:
sběr papíru – SITA:
úroky z účtu:
absol. večer, akce Den rodiny,
výtěžek z prodeje fotogr. MŠ:
Zdroje celkem:

1.510,- Kč
16.859,- Kč
1.863,- Kč
39.064,- Kč
1.83,- Kč
15.198,- Kč
74.502,26 Kč

Výdaje:
na potřeby žáků dle stanov Spolku (cestovné žáci):
mzdové náklady:
odpisy za rok 2016:
poplatky bance:
spotřební materiál (hračky ŠD, glazury...):
ostatní služby:
odměny pro děti:
reprezentace:
drobný dlouhod.hm.maj.:
Výdaje celkem:

1.822,- Kč
3.450,- Kč
6.836,- Kč
708,- Kč
14.315,- Kč
2.888,75,- Kč
14.161,- Kč
698,- Kč
13.500,-Kč
58.378,75 Kč
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Účetní závěrka za rok 2016 byla připravena v souladu se zákonem 563/ 1991 Sb., O účetnictví
a ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích předpisů.
Daňové přiznání za rok 2016 bylo odevzdáno Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj,
územnímu pracovišti v Blansku k termínu 20.3.2017.

Závěr:
Revizní komise neshledala žádné nedostatky ve vedení účetnictví a konstatovala, že zásady
hospodaření jsou v souladu se stanovami Spolku.

Revizní zprávu sestavil Petr Švenda dne 31. 3. 2016

