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SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ZO DŇA 08.02.2023

Revízna komisia v zložení Andrea Struhárová, Renáta Petrášová, Lukáš Valúch a Peter Švajlen

vykonala dňa 08.03.2023 kontrolu hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami, ako aj

vedeniu účtovníctva a správnosti účtovnej agendy.  Porovnali sme aj  plnenie navrhovaného rozpočtu

s jeho reálnym čerpaním. Revízna komisia následne konštatuje, že pri kontrole účtovných dokladov

za hodnotené obdobie neboli zistené žiadne závažné  nedostatky.

Príjmy:
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY:

-navýšenie -členský vstupný príspevok -návrh 250eur , reálne 500eur

-členstvo v SKGA z 11 členov /44eur/ na 16 členov.

Výdaje:
ADMINISTRTÍVA:

Členské CPG -návrh 2050eur, reálne 1182eur /návrh bol navýšený- avizované zvýšenie poplatkov/

CPG kongres 2022 /2600eur/- kongres bol presunutý na rok 2023.

REPREZENTÁCIA:

Účasť /3členovia/ - presunuté na rok 2023

VZDELÁVANIE:

Náklady na školenie -oproti navrhovanému rozpočtu 2000eur- reálne vyčerpané 2207,-eur

/Mannie-800eur, 900eur, Skopový 507eur/

Ostatné náklady- návrh 400eur, skutočne čerpané 898 eur /zvýšené náklady na občerstvenie

a ubytovanie/

ORGANIZÁCIA TURNAJOV:

Navrhovaný a reálny rozpočet sa zhodujú

Na záver môžeme skonštatovať, že použitie finančných prostriedkov bolo hospodárne a bolo v

súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté . Všetky predložené doklady súvisiace s hospodárením

PGA, s nakladaním finančných prostriedkov a plnením rozpočtu sú v poriadku a  bez závažnejších

nedostatkov. Odporúčame  valnému zhromaždeniu schváliť  plnenie  rozpočtu za rok 2022.
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Návrh rozpočtu na rok 2023
Príjmy: /navýšenie/
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY: predpoklad 4x členský vstupný poplatok /500eur/-2000eur

riadny člen 56x  /53x predchádzajúci rok/-14000eur

OSTATNÉ PRÍJMY:

príspevok SKGA na vzdelávanie trénerov -2000eur /viazané/

Ryder Cup -18000eur /viazané -nie je ešte spätná odpoveď/

Príjmy zo školení -predpoklad 2000eur /školenia aj pre držiteľov licencií+udržanie licencie/

Presun financií z roku 2022 /CPG ITC/ -6600eur

Výdaje:
CPG kongres – zvýšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu  na 3000eur

Generálny sekretár – zvýšenie z 2400eur na 2800eur

Manažér vzdelávania – zvýšenie z 1200eur na 1500eur

Organizácia projektu 4200eur /podmienené schválením- položka príjem Ryder Cup/

Náklady na školenie 14500 /podmienené schválením-položka príjem Ryder Cup-pri neschválení

zostáva 700 eur-presunú sa na školenia/

Ostatné náklady- 2100 eur /náklady na školenia/

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o návrh rozpočtu – o jeho konečnom schválení rozhoduj všetci

členovia svojím hlasovaním.

Za revíznu komisiu:

------------------------                   ----------------------                      --------------------               -------------------

Andrea Struhárová                  Renáta Petrášová                      Lukáš Valúch                  Peter Švajlen
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