Neinvestičný fond
" BAROSS fond " n.f.
VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Neinvestičný fond s názvom "BAROSS fond", n.f. , je neinvestičný fond so sídlom
Školská 4, 935 63 Čata ,zapísaný do registra dňa 19. 05. 2011 a zaregistrovaný
rozhodnutím Obvodného úradu Nitra, Štefánikova tr.69. - odbor všeobecnej
vnútornej správy , pod registračným č. OVVS/NF- 1/2011 ,č.p. X/2011,zo dňa :
19.05.2011 a 18.06.2012
Sídlom neinvestičného fondu je Základná škola Gábora Barossa s VJM Čata.
Pridelené IČO: 45735921.
Prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku :
Účelom neinvestičného fondu podľa štatútu je podpora vzdelávania žiakov ZŠ
Gábora Barossa s VJM v obci Čata, okres Levice, s osobitným dôrazom na:
- žiakov zo sociálne slabších rodín
- žiakov dosahujúcich vynikajúce študijné výsledky
- žiakov dosahujúcich mimoriadné výsledky v oblasti kultúry, športu, literárnej a
publikačnej činnosti
- žiakov dochádzajúcich na výuku z iných obcí
Činnosť fondu v roku 2015 bola dobrá.
Príjmy neboli vysoké, tvorili ich dary bývalých žiakov, 2 % učiteľov a prieteľov
našej školy a členov správnej rady i úroky , žiadne iné príjmy neinvestičný fond
nemal.
Časť získaných peňažných prostriedkov z r. 2015 :
vo výške.................. 180,00 eur boli použité na základe uznesenia správnej rady ako
finančné prostriedky na dopravu žiakov za viac mesiacov a ako odmena 1 žiačky.
Celkom vo výške......180,00 eur.
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
V kalendárnom roku 2015 hospodáril neinvestičný fond podľa schváleného
rozpočtu na rok 2015 zo dňa 1. 03.2015.

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015 :

Príjem :
Stav na bankovom účte k 1.01.2015............................................181,,59 €
Príjem / od darcov...325,58eur....a úroky 0,18 eur /...................325,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Príjem spolu :.................................................................................... 507,35 €

Výdavok :
Pridelené finančné prostriedky............................................190,00 €
poplatky..................................................................................... 0 eur
daň z úroku................................................................................. 0,03 eur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Výdavok spolu : ......................................................................190,03 €
Zostatok k 31.12.2015 : 317,32 €. ,

v pokladni –

Zostatok k 31.12.2015 na účte v banke činil :

0,0 eur
317,32 € .

Komentár :
O použití finančných prostriedkov rozhodovala v súlade Štatútu neinvestičného
fondu Správna rada , poplatky nám účtovala banka .
Fond účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
Všetky poskytnuté prostriedky boli účelovo určené a sú preukázateľne dokladované.
Vykonaná revízia finančných prostriedkov fondu revízorom fondu zo dňa 26.02.2016
bola bez zistených nedostatkov.
Skonštatovalo sa, že nie sú nezrovnalosti medzi účtovnou knihou a účtovnými
dokladmi.
Príjmové a výdavkové doklady sú číslované a zakladané v poradí i výpisy z účtov vo
VÚB sú podložené príslušnými dokladmi.

V Čate, dňa 26. II . 2016

Vypracovala: Ing. Szigetiová Valéria,predseda
správnej rady
Vaneková Mária ,člen správnej rady
Mgr.Koncsalová Eva, zriaďovateľ

Prílohy :
1.Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2015
2.Výpis z účtu k 31.12.2015 ako prehľad o daroch za rok 2015

