
Stanovisko Dozornej rady Bratislavskej organizácie CR so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava 

k Účtovnej závierke a Správe o činnosti BTB 

za rok 2016, predložené dňa 3.5.2017 

Dozorná rada BTB na svojom zasadaní dňa 3.5.2017 preskúmala riadnu Účtovnú závierku neziskovej 
účtovnej jednotky (súvahu, výkaz ziskov a strát) k 31.12.2016,  Daňové priznanie k 31.12.2016 a Správu 
o činnosti BTB. 
 
Dozorná rada BTB na základe preskúmania vyššie uvedených dokumentov konštatuje že: 

 riadna Účtovná závierka bola kanceláriou BTB riadne vypracovaná a je archivovaná v kancelárii 
BTB ako aj v softwarovom prevedení účtovníctva 

 kancelária BTB vypracovala daňové priznanie zo zdaňovanej a nezdaňovanej činnosti, ktoré bolo 
s príslušnými výkazmi do stanoveného termínu odoslané na Daňový úrad 

 účtovníctvo sa spracováva na počítači, hlavná kniha, súvaha a výsledovka sú riadne archivované  

 účtovná závierka a Daňové priznanie sa realizovali v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 
Zb. 

 z účtovnej závierky vyplýva, že v organizácii je evidovaný:  
- Dlhodobý nehmotný majetok v sume 7 700,00 €  
- Dlhodobý hmotný majetok v sume  72 872,96 € 
- Dlhodobý finančný majetok v sume 0 € 
- Obežný majetok v sume 250 579,30 € 

Tento majetok je riadne zaevidovaný v účtovníctve a súhlasí s účtovnou závierkou.   
 

 z daňového priznania vyplýva, že organizácia dosiahla pred zdanením kladný hospodársky 
výsledok v sume 181 404,76 €. Z toho príjmy tvorili sumu 1 679 439,58 €, výdavky sumu 
1 497 061,70 € a základ dane sumu 973,12 € 

 Správa o činnosti BTB bola predložená v zrozumiteľnom formáte a obsahuje všetky náležitosti 
 
Dozorná rada BTB preskúmala jednotlivé dokumenty a uvádza, že toto stanovisko Dozornej rady BTB 
nenahrádza finančnú kontrolu a finančný audit účtovnej jednotky. Dozorná rada BTB odporúča 
každoročne vykonávať, pred odovzdaním Daňového priznania a Účtovnej závierky na daňový úrad, 
ročný ekonomický audit. 
 
Dozorná rada BTB na základe preskúmania riadnej Účtovnej závierky neziskovej účtovnej jednotky 
k 31.12.2016, Daňového priznania k 31.12.2016 a  Správy o činnosti BTB za rok 2016 odporúča 
Valnému zhromaždeniu uvedené dokumenty schváliť. 
 

 

Predseda dozornej rady: Marek Farkaš   ____________________________ 

 

Člen dozornej rady:  Peter Jakušík   ____________________________ 

 

Člen dozornej rady:  Iveta Plšeková   ____________________________ 

 

Člen dozornej rady:  Slavomír Drozd   ____________________________ 


