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Sebedražie,  dňa  : 30.1.2013         Vybavuje : Ivan Sýkora          Telefón : 0905 98 4646 
 
Vec : Doplnenie vyúčtovanie verejnej zbierky  
 
Na základe vašej výzvy zo dňa 17.12.2012 zasielam doplnenie vyúčtovania verejnej zbierky 
BERKAT POMÁHA, ktorá sa konala v dňoch 1.11.2011 do 31.10. 2012. Po zohľadnení vašich 
pokynov je celkový výnos zbierky nasledovný: 
 
Hrubý celkový výnos zbierky je nasledovný: 
 
Celková suma príjmov na zbierkovom účte  je 6312,08 € * 
* vrátane oneskorených platieb za mesiac november 2012  
(výpis z účtu je priložený +požadované mesiace za september a október) 
Stav v pokladni v hotovosti bol k 31.10.2012  76,50€ 

Spolu hrubý výnos zbierky je 6388,58 € 
 
Náklady spojené so zbierkou sú v celkovej výške 10,08 €  
(poplatok banke na prevod + daň z úrokov) 
Od hrubého výnosu zbierky odrátavam „umelý prevod“ zo dňa 4.5.2012 vo výške 44€, 
nakoľko banka mi opakovane vracala nezrealizovaný prevod do Maroka, keďže na zbierkovom účte 
nebol požadovaný zostatok, na čo ma neupozornil ich pracovník pred jeho relizáciou. 
 
Spolu čistý výnos zbierky potom je 6334,50 € 
 
V priložených dokumentoch sme uviedli nasledovné využitie čistého výnosu podľa konkrétnych 
aktivít : 
Nevidiaci v Afganistane - Transplantácie očných rohoviek na klinike Svetlo v Kábule 4 464,10 € 
Ženy v okolí Kábulu  - Predaj tradičných afganských výrobkov z dedín v Afganistane  132,00 € 
Dedinka Agouti v Maroku - Pomoc miestnej komunite v chudobnej horskej dedinke   1 561,33 € 
Naša Dominika - Dlhodobá pomoc postihnutému dievčatku cez rôzne aktivity                100,00 € 

spolu: 6257,43€ 
 
Prikladám aj decembrový výpis zo zbierkového účtu, kedy boli realizované posledné tri úhrady dňa 
27.12.2012 na prvé tri vyššie uvedené projekty. 
 
Rozdiel medzi čistým výnosom 6334,50 a preukázanými nákladmi 6257,43 je 77,07 €, ktoré sú 
zložené zo sumy 76,50 z pokladne, ktorá zostala omylom na bežnom účte a sumy 0,57 €, čo je výnos 
z úrokov na zbierkovom účte. Tieto peniaze po Vašom odsúhlasení prevedieme na účet partnera 
v ČR, nakoľko svojim určením patria na projekt Adžamal. Suma 76,50 bola tvorená predajom bábik. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok som Vám plne k dispozícii 
 
 
                                                                                  Ivan Sýkora 
                                                                                   štatutárny zástupca 
 


