
Správa o hospod áreníObčianskeho združenia ŠTVORLÍSTOK
pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce ku dňu 31. 12.2018

Vzmysle stanov občianskeho združenia predkladám výročnú správu ohospodárení ku dňu 31.12,2018-
Občianskszdruženie hospodárilo s finančnými prostriedkami, ktoré získalo z členských príspevkov a darov.

Celkové príjmy v EUR k 31. 12. 2018
- zostatok zroku2017
- dary (2%zdane)
- členský príspevok
SPOLU príjmy

Celkové výdavkyv EUR k31. 12. 2018
- faktúra DREVOINT - pracovná doska 96 x 60 s tesniacou lištou, zástena ku kuch. linke,

skrinka na plechovú kartotéku, skriňa so zámkom na lieky, úprava liekovej skrine na policovú
_ darovacia zmluva na zakúpenie rekreačného pobytu v Bešeňovej pre PriSS p. Janu Rybárovú
- občerstvenie pre deti PriSS v Úulku - rnýlet Habakuky
- vstupenky pre PriSS v CSS - Kolárovci
- faktúra za graťlcké práce - piktogramy
- notárska zápisnica
- poplatky za vedenie účtu
SPOLU výdavky

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31. 12. 2018

Stav finančných prostriedkov k31. 12.2018
- stav na bežnom účte k 31. 12,2018
- stav v pokladni k 31. 12. 2018

sPoLU

912,10 €
1.974,23 €

194.00 €
3.140,33 €

1. 905,21 €
66.59 €

+1.971,80 €

642,00 €
100,00 €

14,67 €
120,00 €
168,00 €
48,00 €
75.86 €

1.480,57 €

+1.971,80 €

KOMENTÁR:
Hlavným zdrojom príjmu bol príjem zdarov (2oÁzdane) v sume 1.974,23 €. Dalším hlavným zdrojom

príjrnov bol príjem za členské, ktoqý predstavuje pri 97 členoch k31.12.2018 sumu sPolu 194,- €.

K31. 12.2018 hospodárilo oběianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych sluŽieb Domov

pod Tatrami v Batizovciach s kladným zostatkom 1.971,80 €.

predpoklad a vyhliadky do r. 2019 v oblasti príjmov sú pre OZ ŠrVOnlÍSrOr vel'mi priaznivé.

pri minimálnom zvyšovaní členstva v oz ŠtvoRLÍSTOK sa dá očakávať príjem z členského pribliŽne 200,- € ako aj

príjem z darov vo ýške 2 oÁ zaplatenej dane.

Správa bola vypracovanánazaklade vykonanej kontroly zápisov v pokladničnej knihe a ýPisu z bankového ÚČtu.

Vypracovala: Mgr. Ing. Marcela Bátorová, hospodárka oZ šTvoRt_ísror

Overila: Bc. Mária Šerfelová, predseda revíznej komisie oZ ŠTVoRLÍsror

Skontrolovala: phDr. Katarína Bolisegová, predseda oZ šTVORLíSTOK

V Batizovciach 07. 01. 2019
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Vzmysle stanov občianskeho združenia predkladám výročnú správu ohospodárení ku dňu 31.12.2018-
občianske združenie hospodárilo s finančnými prostriedkami, ktoré získalo z členských príspevkov a darov.

Celkové príjmy v EUR k 31. 12. 2018
- zostatok z roku2011
- dary (2%zdane)
- členský príspevok
SPOLU príjmy

Celkové výdavkyv EUR k31. 12. 2018
- faktúra DREVOINT - pracovná doska 96 x 60 s tesniacou lištou, zástena ku kuch. linke,

skrinka na plechovú kartotéku, skriňa so zámkom na lieky, úprava liekovej skrine na policovú
- darovacia zmluva na zakúpenie rekreačného pobytu v Bešeňovej pre PriSS p. Janu Rybárovú
- občerstvenie pre deti PriSS v Útulku - rnýlet Habakuky
- vstupenky pre PriSS v CSS - Kolárovci
- faktúra za graťlcké práce - piktogramy
- notárska zápisnica
- poplatky za vedenie účtu
SPOLU výdavky

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31. 12. 2018

Stav finančných prostriedkov k31. 12.2018
- stav na bežnom úěte k 31. 12,2018
- stav v pokladni k 31. 12. 2018

sPoLU

972,10 €
1.974,23 €

194"00 €
3.140,33 €

1.905,2l c
66.59 €

+1.971,80 €

642,00 €
100,00 €

14,67 €
120,00 €
168,00 €
48,00 €
75.86 €

1.480,57 €

+1.971,80 €

KoMENTÁR:
Hlavným zdrojom príjmu bol príjem zdarov (ZoÁzdane) v sume 1.974,23 €. Dalším hlavným zdrojom

príjrnov bol príjem za členské, ktoqý predstavuje pri 97 členoch k31.12.2018 sumu spolu 194,- €.

K31. 12.2018 hospodárilo občianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych s|uŽieb Domov

pod Tatrami v Batizovciach s kladným zostatkom 1.971,80 €.

Predpoklad a vyhliadky do r. 2019 v oblasti príjmov sú pre oZ ŠrvonI-Ísror vel'mi priaznivé.

pri minimálnom zvyšovaní členstva v oz ŠtvoRLÍSTOK sa dá očakávať príjem z členského pribliŽne 200,- € ako aj

príjem z darov vo ýške 2 oÁ zaplatenej dane.

Správa bola vypracovanánazaklade vykonanej kontroly zápisov v pokladničnej knihe a ýpisu z bankovéhO ÚČtu.

Vypracovala: Mgr. Ing. Marcela Bátorová, hospodárka oZ šTvoRt_ísror

Overila: Bc. Mária Šerfelová, predseda revíznejkomisie OZ ŠTVORLÍSTOr

Skontrolovala: phDr. Katarína Bolisegová, predseda oZ šTVORLíSTOK

V Batizovciach 07.01. 2019


