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1. Úvod
Občianske združenie Pre Michala, o.z. bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR
pod číslom VVS/1-900/90-47227 dňa 19.11.2015
Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom
č. 431/2002 Z. z. z 18. júna 2002 o účtovníctve a opatrením Ministerstva financií SR
z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné
jednotky, ktoré sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.
Činnosť združenia Pre Michala, o.z., sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné
verejnosti na požiadanie u štatutárneho zástupcu v sídle združenia a na internetovej stránke
www.premichala.eu
Poslaním združenia Pre Michala, o.z., je najmä v charitatívnej činnosti, v podpore
sociálne slabších rodín, v podpore zdravého životného štýlu detí, mládeže a občanov
zdravotne postihnutých.
Výročná správa združenia Pre Michala, o.z., dáva priestor pre vyhodnotenie
úspešnosti plnenia cieľov občianskeho združenia stanovených v jednotlivých oblastiach.
Finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie ako sa počas roka 2016
v občianskom združení hospodárilo.

2. Činnosť združenia Pre Michala, o.z.
Činnosť združenia v roku 2016 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo združenie
zriadené a finančné prostriedky boli využité v súlade s poslaním a cieľmi občianskeho
združenia.

3. Finančná správa
Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2022 Z. z. o účtovníctve a podľa
opatrenia Ministerstva financií SR č. 22 502/202-92 zo dňa 10. decembra 2002.
Občianske združenie Pre Michala, o.z., nemalo na začiatku účtovného obdobia 2016
hmotný majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. Majetok občianskeho združenia tvoril
finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bankovom účte vedenom v: Fio banka,
a.s., Bratislava: SK2783300000002900917497

Ročné zúčtovanie finančných prostriedkov za rok 2016
Účtovný zostatok k 31.12.2015

- €

Príjmy na účet:
Finančné dary

325,00 €

Príjmy na účet spolu

325,00 €

Príjmy v hotovosti do pokladne:
- €
Príjmy v hotovosti do pokladne spolu

Celkom spolu príjmy:

- €

325,00 €

Výdaje prevádzkové cez účet:
poplatok banke
potvrdenie z banky
registrácia OZ na 2% dane z príjmu
webhosting
admin webu

0,30 €
4,00 €
68,92 €
54,90 €
100,00 €

Spolu výdaje prevádzkové

228,12 €

Výdaje na projekty cez účet:
Liečenie v Kováčovej - Michal Klotton

46,48 €

Spolu výdaje na projekty

46,48 €

Celkom spolu výdaje cez účet

274,60 €

Výdaje na projekty v hotovosti cez
pokladňu:
- €
Spolu výdaje na projety

Celkom spolu výdaje:
Účet
Zostatok na účte k 31.12.2015
Zostatok na účte k 31.12.2016

- €

274,60 €

- €
50,40 €

Pokladňa:
Zostatok v pokladni k 31.12.2015
Zostatok v pokladni k 31.12.2016

Účtovný zostatok k 31.12.2016

- €
- €

50,40 €

4. Záver
Touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom za ich príspevky, ktorými nám
pomáhajú plniť poslanie a ciele občianskeho združenia Pre Michala, o.z.
Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle Občianskeho
združenia Pre Michala, o.z.
Výkonný výbor:
Predseda:

Ernest Klotton

Členovia:
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Ing. Andrej Halenár

Revízna komisia:
Predseda:

Mgr. Samuel Klotton

Členovia:

Mgr. Daniela Martinková
Mgr. Bartosz Wojnarovski
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