
správa o hospodárení občianskeho združenia šTvoRLísTok
Pri Centre sociálnych sluŽieb Domov pod Tatrami Batizovce ku dňu 31. t2.2019

V zmysle stanov obČianskeho zdruŽeniapredkladám výročnú správu o hospodárení ku dňu 31. 12. 20lg.obČianske zdruŽenie hosPodárilo s finančnýmiprostriedka.i, tŇ získalo z členských príspevkov a darov.

Celkové príjmy v EUR k31.12.20lg
- zostatok z roku 201 8
- dary Q%zdane)
- členský príspevok
SPOLU príjmy

Stav fi nančných prostriedkov k 31. 12. 2019
- stav na bežnom účte k 31. 12.2019
- stav v pokladni k 31. 12.2019
sPoLU

1 971,80 €
816,86 €
192.00 c

2.980,66€

Celkové výdavky v EUR k31. 12. 2019
- TV prijímač 2 ks pre PriSS
- naaóuý ,u."pu.oiuný zberodpadu pre PriSS v Útulku 347'98 €
- PE vrócia nu ."pu.ouu ný zberodpadu pre PriSS v Útulku 79'98 €

- zďlohanavikenoovlil9l9lu9ny p"uyip.. PriSS css - Relax Hotel s.r.o. Liptovský Ján ,li;á3 3- rekreačný pobyt pre PriSS CSS - Penžión YeneziaTrenčianske Teplice 193,00 €- občerstvenie na plese klientov CSS Domov pod Tatrami -r'--- 
198,00 €- súprava na servis bicyklov pre PriSS v Útulku 5,00 €- účastnícky poplatok naregionálnu sút'až,,Krídla túžby" pre PriSS CSS 230,00 €- poplatok zaprepravu PriSS CSS - Sabinov a spáť 200,00 €- poplatok zapreprayu PriSS CSS - ýlet Kavečany ZOO aKošice 320,00 €- notárska záPisnica 

tŤ Do o^Ť   ,F r ^^ ^--^ , 48,00 €- vstupenky na,,BEATLES SoLo YEARS SIo.y" v podaní hud. skupiny THE BACKWARDS t44,00 €- 2 ks varná kanvica ETA 06039 pre PriSS v Utulku
- mikrovlnná rúra Gallet FMOM 201 prePriSS v Utulku :1':l:UJrJV E- kryt do mikrovlnnej rúry pre PriSS v Úulku 1 oA D
- poplatky za vedenie úětu l'ov E

ffi 81.88€
2.138,04 €

Rozdiel príjmov a výdavkov k31.12.201g +842,62 €

781,19 €
61.43 €

+842,62 €
KoMENTÁR:

Hlavným zdrojom Príjmu bol príjem zd,arov (2oÁzdane) v sume 816,86 €. Ďalším hlavným zdrojom
Príjmov bol Príjem za ělenské, ktorý predstavuje pri 96 členoch k31.12.2019 sumu spolu l92,_ €.

K31, 12,2019 hosPodárilo Občianske združenie šrVoRrísror pri Centre sociálnych služieb Domovpod Tatrami v Batizovciach s kladným zostatkom 842,62 €.
Bedpoklad a vyhliadky do r. 2020 v oblasti pdjmov

Pri minimálnom zvyšovaní členstva v OZ ŠtVORLÍStOt< sa
ako aj príjem zdarov vo výške 2%ozaplatenej dane.

SPráva bola vYPracovanánazáklade vykonanej kontroly ápisov v pokladničnej knihe9W+{z bankového účtu.

::::::":"^::.j".:T"..","lu.:.n,hospodárkaoZŠTVoRLÍsrorO)ffioverila: Bc. Mária Šerfelová, predseda revíznejkomisie oZ ŠTVORLÍSTOK

Skontrolovala: Mgr. Anna Nemcová, poverená qýkonom funkcie predsedu oZ šTVoRLísror

sú pre OZ ŠtvORLÍstOr vetmi priaznivé.
dá očakávať príjem z členského približne 20O;€

V Batizovciach 07. 01.2020


