
Zpráva z revize hospodaření Farního sboru ČCE v Ústí n. L. za rok 2019

Termín konání revize : 1 6 . 3 , - 22 , 3 . 2020 na dálku, podle uzavřené úěetní dokumentace.

Revizi provedl:
Jan Mašek GS ČCE Praha 6 - Dejvice) jako nečlen sboru zvolen na VSS 2079 revizorem.

Zaměření a průběh revize:
Účetní deník, rozvaha a výsledovka za rok 2019, Stav ťrčetnictví a prvotních dokladů byl
několikrát v průběhrr roku 2019 a opět v době korrání revize konzultovárr s účetními, manželi
Černohorskými, Revize se netýkala inventury hr,rrotného nrajetku sboru.

Výsledky kontroly:

l . Účetní uzávětkabyla shledána bez závad,,

2. Účetnictví sboru je vedeno řádně, srozumitelně a přehledně, podle metodiky ČCP a
platných zákonů.

3. Sbor hospodařil se svěřenýrrri prostředky odpovědně a v souladu s poslánírn církve.
Náklady sboru byly narnátkově kontrolovány podle přiložených dokladů, jsou
zdůvodněné a pŤiměřené,

4. Sbor splnil své povinnosti vůči seniorátu, církvi (repartice, personální fond se neplatí)
a státu.

5. Oceňuji obětavost členů sboru v době jelro mimořádrrých výdajů.
6, U některých zřejmě řádně provedených plateb se nepodaři1o dohledat prvotní doklady.

Nejedná se ale o zásadni nedostatky, které by mohly ovlivnit výše uvedená
konstatování. Jcle o opomenlltí, která jsou za dané situace ve sboru pochopitelná.
Vedle toho stále ještě přežívají některé ne zcela vyjasriěné resty (např. závazky sboru)
ze starší minulosti,

Doporučení:

1. Schválit hospodaření FS ČCE v Ústí n. Labem v roce 2019 a udělit absolutorium těm,
kteři za něj jsou zodpovědni,

2. Důsledně při hospodaření sboru dbát i na banální íbrmality. Jakékoliv nedostatky
v prvotních dokladeclr, tíebaže zpětně vysvětlené, kornplikují práci účetních i
výslednou podobu účetnictví,

3, I pro rok 2020 ponechat vedení sborovýeh ťrčtů v rukou manželů Černohorských, kteří
již jsou se situací sboru obeznámeni. Lze předpokláclat, že v tomto roce se podaří
jednak ošetřit zbývající staré resty,jednak uvést evidenci do stavu, kdy bude případně
možno přejít od podvojného k ,jednoduchému" účetnictví.

V Praze dne 22. 3. 2020
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- Jan Mašek


