Fórum života n.f., Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava
IČO: 45 739 358
Reg. na Obv. úrade Bratislava, č. sp.: ObU-BA-OVVS2-2012/1874,r.č.: OVVS-18374/213/2012-NF
Štatutárny orgán - správca: Ing. Magdaléna Veselská, PhD.
web: http://www.sviecka.forumzivota.sk

Záverečná správa verejnej zbierky
v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov
predkladáme záverečnú správu verejnej zbierky, zapísanej do registra zbierok pod č. 0002017-029903 s nasledujúcimi údajmi:

1. Názov verejnej zbierky: Sviečka za nenarodené deti 2017
Registrové číslo zbierky: 000-2017-029903 (č.r.: SVS-OVS2-2017/029903)
2. Zodpovedná osoba za vykonávanie zbierky: Ing. Magdaléna Veselská, PhD., bytom
Mierová 30, 82105 Bratislava
3. Územie vykonávania verejnej zbierky: celé územie SR
4. Účel verejnej zbierky: ochrana ľudských práv, rozvoj sociálnych služieb, vedy,
vzdelania a telovýchovy
5. Spôsoby vykonávania verejnej zbierky:
a) zasielaním príspevkov na osobitný účet
b) predajom predmetov
c) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho
elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na
číslo 877
6. Dátum začatia verejnej zbierky: 1. október 2017 (pre všetky spôsoby vykonávania
VZ)
7. Dátum skončenia verejnej zbierky: 5. september 2018 (pre všetky spôsoby
vykonávania VZ)
8. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 5033357295/0900,
IBAN: SK25 0900 0000 0050 3335 7295
9. Ceny predmetov: malá plastová sviečka – 1 € (výška príspevku 1 €)
veľká sklenená sviečka – 4 € (výška príspevku 4 €)
cena darcovskej SMS – 2 € (výška príspevku 1,92 €)
10. Územie použitia výnosu z verejnej zbierky: celé územie SR.
Účel použitia verejnej zbierky: Konkrétna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií
žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých. Podpora projektov, aktivít a vzdelávania
v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti, ľudského života a rodiny.
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Sumárny prehľad hrubého výnosu zbierky

Celkový hrubý výnos zbierky „Sviečka za nenarodené deti 2017“ činí 109 147,36 Eur
(slovom stodeväť tisíc jednostoštyridsaťsedem eur a tridsaťšesť centov).
Obraty na bankovom účte za obdobie od 1.10.2017 do 5.9.2018 boli spolu 108 361,99€, po
pripočítaní oneskorenej platby a poukázaní DMS od Fóra donorov je suma výnosov k
30.9.2018 vo výške 109 110,88 € plus poukázané výnosy z DMS vo výške spolu 36,48€ za
mesiace 8 a 9/2018, prijaté v 10 a 11 mesiaci 2018, činí konečný hrubý výnos VZ vo výške
109 147,36 Eur (z toho úroky boli 0,01 Eur).
Hrubý výnos zbierky z predaja predmetov činí 107 730,39 Eur.
Hrubý výnos zo zasielaných darcovských SMS je spolu 1 416,96 Eur.
Rozdelenie hrubého výnosu zbierky v rokoch 2017 a 2018 uvádza Tabuľka č. 1 nižšie.

Tabuľka č. 1:
HRUBÝ VÝNOS VEREJNEJ ZBIERKY (VZ)
Príjmy podľa spôsobu vykonávania VZ
c)
b)

Predaj predmetov
DMS
DMS zaslaná do 3 mesiacov po skončení VZ
Príspevok priamo na účet + úroky

a)

z toho: úroky

Spolu:
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2017

2018

96 169,56 €
- €
- €
- €

11 524,37 €
1 416,95 €
36,48 €
- €

0,01 €

96 169,56 €

Spolu:
107 693,93 €
1 416,95 €
36,48 €
- €

€

0,01 €

12 977,80 €

109 147,36 €

-

Prehľad nákladov verejnej zbierky

Náklady zbierky „Sviečka za nenarodené deti 2017“ boli vo výške 26 158,82 eur, čo
predstavuje 23,97 % z hrubého výnosu zbierky.
Náklady spojené so zbierkou sú zaúčtované v účtovných knihách na účtoch hlavnej knihy.
Sumárny prehľad v členení na jednotlivé nákladové účty a podľa rokov je uvedený v tabuľke
č. 2 nižšie.
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Tabuľka č. 2:
NÁKLADY VEREJNEJ ZBIERKY (VZ)
Účet

Názov účtu

501/10
501/20
512/30
518/11
518/12
518/13
518/33
518/34
518/41
518/42
518/52
538/20
547/20
549/10
591/10

Spotreba priameho materiálu
Réžijný materiál
Cestovné - dobrovoľníci
Poštovné
Telefón
Internet, web
Právne a poradenské služby
Príkazné zmluvy
Reklamné služby
Tlačiarenské a kopírovacie služby
Ostatné služby - organizačné zabezpečenie
Spravne poplatky (štátna správa)
Účastnícke poplatky
Bankové poplatky
Daň z príjmov - zrážková daň

17 810,51 €
13,92 €
533,06 €
216,67 €
- €

SPOLU:

23 556,58 €

2017

- €
740,00 €
1 410,00 €
73,59 €
2 268,23 €
- €
425,00 €
65,60 €
- €

2018
9,87 €

119,40 €
- €

17 820,38 €
13,92 €
533,06 €
224,17 €
- €
- €
- €
1 320,00 €
3 273,97 €
73,59 €
2 268,23 €
21,50 €
425,00 €
185,00 €
- €

2 602,24 €

26 158,82 €

7,50 €

580,00 €
1 863,97 €

21,50 €

čo predstavuje % hrubého výnosu:
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Spolu:

23,97%

Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky na jej účel

Čistý výnos zbierky vo výške 82 988,54 eur bol použitý na podporu
a) informačných kampaní k ľudským právam vo výške 42 488,54 eur,
b) regiónov a riešení ťažkých životných situácií žien vo výške 18 000 eur,
c) vydavateľskej činnosti, tlače a distribúcie informačných materiálov k ľudským právam
vo výške 20 500 eur,
d) činnosti Terezka, n.o. v sume 2 000 eur.
Náklady s použitím čistého výnosu zbierky sú v členení zaúčtované v účtovných knihách na
účtoch hlavnej knihy – prehľad je uvedený v tabuľke č. 2 nižšie. Výstupy z účtovníctva –
obraty za jednotlivé účty s detailným uvedením účtovných položiek – dokladov tvoria prílohu
č. 2.
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Tabuľka č. 3:
POUŽITIE ČISTÉHO VÝNOSU VZ
Účet
Názov účtu
567
Podpora informačných kampaní
Podpora regiónov a riešení ťažkých životných
567
situácii
567
Vydavateľská činnosť
567
Podpora činnosti Terezka, n.o.
Spolu:
čo predstavuje % hrubého výnosu:
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2017
31 459,80 €

2018
11 028,74 €

5 000,00 €
10 500,00 €
2 000,00 €
48 959,80 €

13 000,00 €
10 000,00 €
- €
34 028,74 €

Spolu:
42 488,54 €
18 000,00 €
20 500,00 €
2 000,00 €
82 988,54 €
76,03%

Sumár výnosov, nákladov a použitia verejnej zbierky

Tabuľka č. 4:
SUMÁR:
hrubý výnos VZ
náklady VZ
použitie VZ
spolu náklady a použitie
HV VZ

109 147,36 €
26 158,82 €
82 988,54 €
109 147,36 €
- €

Hrubý výnos VZ v sume 109 147,36 eur bol vo výške 26 158,82 eur (23,97%) spotrebovaný
na náklady VZ a zvyšný čistý výnos vo výške 82 988,54 eur bol použitý na účel verejnej
zbierky „Sviečka za nenarodené deti 2017“ ako to sumárne uvádza tabuľka č. 4 vyššie.

V Bratislave, 5.9.2019

..............................................
Ing. Magdaléna Veselská, PhD.
správca
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