PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV – OZ LIPKA
ZA OBDOBIE: ŠK.ROK 2018-2019 (1.9.2018 – 11.03.2019)

Prehľad príjmov
Názov položky

Celková suma

Zostatok na účte k 31.8.2018
Zostatok v hotovosti k 31.8.2018
Preddavok u ekonómky
Rodičia príspevok do OZ Lipka šk. rok 2018/19
Finančné dary a príspevky z 2% dane DP2017 ( prijaté platby z FRSR)
Dar - Nadácia pre deti Slovensko
Nadácia Petit Academy

Príjmy spolu

12 546,29 €
1 005,81 €
700,00 €
9230,00 €
400,00 €
1800,00 €
99,00 €

25 781,10 €

Prehľad výdavkov
Názov položky
Nákup projektorov Vivitek 2x D756USTi, Optoma W402
Nákup výpoč.techniky 3xlaptop AcerTMP449-G2M, harddisk Kingston480GB
Stiefel Eurocart, Publicom (tématické mapy, výučbový software)
AITEC – nákup učebníc
vzdelávací program "Artefiletika" – hradené z grantu Nadácia pre deti Slov.
EXAM – poplatok za testovanie
Úprava atletického doskočiska (hradené z grantu Tatra banky)
Výmena basket.koša, maľba na stene telocvični (hradené z grantu od fi.HENKEL)
Bankové poplatky
SME – Petit Press (preddavok – bude cez Nadáciu Petit Press vrátený)
Projekčná tabuľa – Mantab Keramic
RTVS – osvetlenie a ozvučenie vianočnej akadémie
Fixy na bezprašné tabule
Osmijanko – celoslovenská súťaž, súťažné zošity
Cestovné na súťaž krajského kola (Senec) – vybíjaná a streľba zo vzduchovky
Mikuláš, Karneval, športové súťaže – odmena pre deti (ŠKD)
Vyúčtovanie preddavku ekonómke školy za šk.rok 2017_2018:
Doplatok za šlabikáre (multimediálne CD)
Exkurzia NBS (kvety)
ŠKD – odmeny deťom, výzdoba (Rozprávnkové pódium, Štvorlístok, Záhradná slávnosť)
Ostatné – Rosner fixky na bezprašné tabule
Exkurzia Čachtice,Beckov
MINICOOL Voley – cestovné na súťaž
ŠKD – nákup spoločenských hier pre deti
Živica – poplatok Zelená škola

Výdavky spolu

Zostatok celkom k 11.03.2019
Názov položky
Zostatok na účte k 11.03.2019
Zostatok v hotovosti
Zostatok spolu

Občianske združenie Lipka
Turnianska 10
851 07 Bratislava
IČO: 30795702
právna forma: občianske združenie

Celková suma
3 105,50
2 183,64
1 113,90
497,20
339,00
136,35
615,92
2 299, 40
43,40
123,75
219,36
55,87
205,20
33,50
34,40
650,00
28,10
25,00
174,39
108,85
45,00
33,69
118,43
124,20

12 314,05€

13 467,05 €
Celková suma
13 249,65 €
217,40 €
13 467,05 €

Plánované náklady na 2.kvartál 2019:
Názov položky
Bezprašné tabule do tried
Interaktívne projektory
Dobudovanie kamier
Štandardné výdavky (fixy, súťaže, testovanie etc.)

Prijaté príspevky do OZ Lipka z 2% daní za posledné 3 roky:
Názov položky
Prijaté platby z fin.riaditeľstva SR v 2016 (DP2015)
Prijaté platby z fin.riaditeľstva SR v 2017 (DP2016)
Prijaté platby z fin.riaditeľstva SR v 2018 (DP2017)

€ 4.946,95
€ 5.646,33
€ 4.915,68

Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť do OZ Lipka, či už formou finančného daru, alebo príspevku
z 2% daní, a tým podporiť kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie študentov ZŠ Turnianska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nižšie nájdete postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov.
OZ Lipka je možné podporiť aj priamo finančným darom na náš účet:
Slovenská sporiteľňa/IBAN: SK80 0900 0000 0001 7961 6955
V texte platby uveďte prosím účel - "dar".
V prípade potreby vám OZ LIPKA vystaví darovaciu zmluvu.
Postup na zaslanie 2% z dane pre zamestnancov:
N.B. Tento rok je nutné použiť naše NOVÉ PREDPÍSANÉ TLAČIVO na poukázanie 2% z daní, pretože daňové úrady
nebudú akceptovať žiadne iné tlačivá.
Postup :
1.
2.
3.
4.
5.

do našeho predpísaneho Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje
do riadku č.12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane
do riadku č.13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č.12 a len zapíšete sumu s dvoma miestami za
desatinnou čiarkou – nezaokrúhľuje sa
v riadku č.14 napíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia od zamestnávateľa. Ak dátum na Potvrdení chýba,
vpíšete 31.3.2019.
do Vyhlásenia vpíšete už len dátum, miesto a Váš podpis

Obe vyplnené, Potvrdenie a Vyhlásenie, je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Daňový úrad do 30.4.2019.
Pre viac detailov o tom ako poukázať 2% pozri rozhodni.sk.

Ďakujeme Vám!

Občianske združenie Lipka
Turnianska 10
851 07 Bratislava
IČO: 30795702
právna forma: občianske združenie

