Konference Boxerklubu ČR 12. května 2018
Střítěž u Jihlavy

Zpráva revizní komise Boxerklubu ČR za rok 2017
Složení revizní komise:

JUDr. Petr Šlauf – předseda (přítomen)
Renata Kotoučová – člen (přítomna)
Radka Kosařová – člen (nepřítomna)
Za účasti hospodářky klubu Blanky Roškotové

Revize hospodaření klubu provedena dne 12. 5. 2017
Revizní komise se sešla k provedení revize hospodaření a činnosti Boxerklubu ČR za rok 2017
v počtu dvou členů (členka Radka Kosařová se omluvila z rodinných důvodů) a konstatuje, že je
schopná jednat a usnášet se.
Revizní komise provedla na základě účetní dokumentace hospodářky klubu pí. Blanky
Roškotové revizi hospodaření Boxerklubu ČR za rok 2017. Vedení účetnictví odpovídá
potřebám spolku. V rámci revize byly kontrolovány veškeré účetní doklady za rok 2017 a
konstatuje se, že tyto odpovídají potřebám spolku.
Stav účtu k 1. 1. 2017 činil 266.235,50,- Kč, což odpovídá datu 31. 12. 2016, v pokladně k 1. 1.
2017 bylo 2.597,- Kč, což odpovídá datu 31. 12. 2016.
K 31. 12. 207 bylo na účtu Boxerklubu ČR 257.586,55,-Kč a v pokladně u hospodářky klubu pí.
Roškotové bylo 2.536,- Kč a v pokladně u předsedy klubu Ing. Radima Fialy 30.000,-Kč. Ze
strany Ing. Radima Fialy byli finanční prostředky ve výši 30.000,- vráceny na účet BK ČR dne
12.2.2018.
Samotné hospodaření Boxerklubu ČR:
Příjmy Boxerklubu ČR za rok 2017 činily celkem 286.025,-Kč. Příjmy byly složeny z těchto
položek:
členské příspěvky
inzerce
plem. kniha
RTG
poplatky za akce (výstavy)
ostatní příjmy
dotace ČKS
dotace ČMKU
ostatní poplatky (kárné opatření)

138.100 Kč
18.600 Kč
31.175 Kč
17.100Kč
13.000 Kč
800 Kč
40.300 Kč
5.950 Kč
21.000 Kč

Výdaje Boxerklubu ČR za rok 2017 činily 264.734,95 Kč, když výdaje jsou členěny následovně:
zpravodaj + poštovné
zpravodaj grafické práce
vyhodnocení RTG + ostatní služby

96.836,55 Kč
27.000 Kč
10.933 Kč Decker / 2.942 doména

cestovné výbor
plenární zasedání
odvod ČKS
ATIBOX reprezentace + poplatek
poplatky banka a poštovné
známky

24.038 Kč
9.726 Kč
18.630 Kč
69.361.40 Kč
2.025 Kč
3.243 Kč

Závěr:
Veškeré účetní doklady včetně vedení účetnictví odpovídá potřebám spolku, revizní komise
konsatuje splnění úkolu ze strany hospodáře klubu, kdy tato již vystavuje cestovní doklady
k vyplácenému cestovnému. Nápravné opatření v této oblasti tak bylo splněno.
Revizní komise konstatuje, že daňové přiznání za rok 2017 bylo podáno na Finanční úřad
Praha 7 dne 29.3.2018 Boxerklubu ČR nevznikla za rok 2017 daňová povinnost.
Revizní komise doporučuje hospodáři klubu, aby nejpozději do 30.6.2018 doručil ke zveřejnění
Obchodnímu rejstříku v Praze výkaz zisku a ztrát a rozvahu (bilanci) Boxerklubu ČR za rok
2017.
Revizní komise konstatuje s ohledem na přehled příjmů a výdajů, že hospodaření Boxerklubu
ČR za rok 2015 bylo lehce ziskové, když příjmy za rok 2017 činily částku v celkové výši
286.025,-Kč a výdaje částku v celkové výši 264.734,95,-Kč. Ve výdajích za rok 2017 není
promítnut výdaj na příspěvek na reprezentaci na cestovné ve výši 12.400,-Kč
Oproti loňskému roku došlo v oblasti dotací k navýšení příjmů, kdy dotace od ČKS byla vyšší
zhruba o 15.000,-Kč, dotace od ČMKU byla prakticky stejná.
Revizní komise upozorňuje, že došlo zásadnímu navýšení výdajů v oblasti sportovní
reprezentace, kdy tyto se navýšily prakticky o cca 35.000,-Kč. Dále revizní komise upozorňuje,
že za rok 2018 dojde k navýšení odvodů za členy, a to o 20,-Kč za člena. Ve výdajích
cestovného je účtováno i cestovné Dr. Špicery na CEBS 2016 do Maďarska.
Revizní komise konstatuje, že ji nebyly doručeny za rok 2017 žádné stížnosti na činnost
Boxerklubu ČR.

V Jihlavě dne 12. 5. 2018

Radka Kosařová
………………………………
JUDr. Petr Šlauf

………………………………
Renata Kotoučová

omluvena

