Výročná správa za rok 2012

1. Úvod
Neinvestičný fond „Neinvestičný fond Ifjú Szivek, so sídlom Dostojevského rad 19, 811
09 Bratislava vznikol 7. 2. 2012, bol zaregistrovaný Obvodným úradom Bratislava pod
registračným číslom OVVS-5552/212/2012-NF neinvestičný fond.
Účel neinvestičného fondu:
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu v oblasti zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory
národnostných menšín.
Zameria sa najmä na :
- podporu materiálno-technického zabezpečenia kultúrnych podujatí,
- podporu organizácie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí (festivaly,
prehliadky, sympózia, výstavy, školenia, tréningy, výmenné podujatia),
- podporu filmového a zvukového archívu zozbieraných materiálov.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 28. 3. 2013 predloženú výročnú
správu za rok 2012.

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období
Fond bol zaregistrovaný vo febuári r. 2012 s cieľom podpory prírodných a kultúrnych
hodnôt. V roku 2012 sa zameral na získavanienie finančných prostriedkov na podporu svojho
účelu.

3. Ročná účtovná uzávierka
V prílohe prikladáme Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch.
Ročnú účtovnú uzávierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem
finančných prostriedkov.

4. Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch
Dary, príspevky a príjmy získané v hodnotenom období sa nachádzajú v prílohe.

5. Prehľad príjmov a výdavkov
Neinvestičný fond Ifjú Szivek vznikol 7. 2. 2012.
Príjmy za rok 2012:
-

vklad zakladateľov: 198.pôžička zakladateľa: 100.omylom zaslaná platba: 56,62.-

Príjmy za 2012 spolu: 354,62.Výdavky za rok 2012:
-

výdavky na správu: 33,25,výdavky na účel: 125,32.-

Výdavky za rok 2012 spolu: 158,57.Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2012: 32,59.Konečný zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2012: 163,46.Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2012: 196,05.-

6. Stav majetku a záväzkov
Neinvestičný fond Ifjú Szívek nedisponuje žiadnym majetkom. Majetok tvoria iba
finančné prostriedky na účte a v pokladni, v celkovej sume k 31. 12. 2012 196,05.- .
Záväzok neinvestičného fondu k 31.12.2012 je 100.- Eur, vklad zriaďovateľa do pokladne
a 56,62.- Eur, omylom zaslaná platba, spolu 156,62.- Eur.
7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov
V sledovanom období došlo k zmene zloženia správnej rady Neinvestyčného fondu Ifjú
Szivek. Dňa 8. 11. 2012 správna rada uvolnila z funkcie sl. Flóru Monozlaiovú, predsedu
správnej rady. Za nového člena správnej rady zvolila sl. Katalin Varsányi a za predsedu p.
Dušana Hégliho. Tieto zmeny boli písomne oznámené registrovému úradu.

8. Vyjadrenie správnej rady
Správna rada neurčila žiadne údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

9. Vyjadrenie revízora
Revízor preskúmal hospodárenie neinvestičného fondu a nemá pripomienky.

V Bratislave, 30. 3. 2013
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Zsófia Varsányiová, správca
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Gábor Gálik, člen správnej rady
..........................................................
Margita Karabová, revizor

