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Milí fundraiseri a priatelia fundraisingu,
v roku
2014
vstúpilo
Slovenské
centrum
fundraisingu do piateho roku svojej existencie.
Napriek viacerým náročným výzvam, ktoré priniesol
tento rok, sa nám podarilo pokračovať v úspešných
aktivitách a rozbehnúť ďalšie nové ponuky na
vzdelávanie a networking fundraiserov u nás.
Každoročná konferencia o fundraisingu rozšírila
v tomto roku svoj záber a zo slovensko-českého
prostredia sa začala sústreďovať na celý región
strednej a východnej Európy. Central and Eastern
European Fundraising Conference 2014 ponúkla
ešte viac masterclassov a možností na vzdelávanie so svetovými expertami.
Správnosť tohto širšieho zamerania potvrdilo rekordných 140 účastníkov z 11
krajín, ktorí si podujatie veľmi pochvaľovali. Verím, že v ďalšom roku opäť naplníme
ich očakávania a v Bratislave privítame ešte viac expertov a praktikov z oblasti
fundraisingu.
Novou ponukou v našom portfóliu boli štyri nové vzdelávacie a praktické kurzy na
veľmi aktuálne témy, od fundraisingu od firiem cez online fundraising až po
crowdfunding. Ich ponuku ocenili mnohí účastníci otvorených kurzov či kurzov na
mieru.
Na mnohé konzultačné otázky, ktoré v SCF dostávame, sme sa rozhodli reagovať
ponukou pravidelných bezplatných stretnutí Fundraising Fresh. Každý druhý štvrtok
sú teraz naši konzultanti k dispozícii akýmkoľvek otázkam týkajúcim sa fundraisingu
a financovania. V roku 2014 sme zorganizovali celkovo 9 takýchto stretnutí v coworkingovom centre The Spote.
Novou príležitosťou na vzdelávanie a networking je aj formát workshopov. V tomto
roku sme na Slovensko pritiahli amerického experta na firemnú filantropiu
a podnikové nadácie Dicka Afta.
Intenzívnejšiu spoluprácu rozvíjame aj na medzinárodnom poli. Okrem pravidelnej
spolupráce s Európskou fundraisingovou asociáciou a Resource Alliance sme
rozšírili spoluprácu aj s partnermi zo strednej a východnej Európy a ešte viac sa
zapájali do spoločných vzdelávacích projektov.
Verím, že tieto nové ponuky oslovia ešte viac záujemcov o vzdelávanie v oblasti
fundraisingu a sieťovanie so svojimi kolegami a prispejú k ešte vyššej úrovni
profesionálneho fundraisingu u nás.
Želám Vám veľa úspechov pri získavaní zdrojov!
Eduard Marček
predseda Slovenského centra fundraisingu
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>> O Slovenskom centre fundraisingu
Hlavnou oblasťou pôsobenia Slovenského centra fundraisingu je oblasť získavania
zdrojov (fundraising) a financovania verejno- a súkromnoprospešných aktivít.
Slovenské centrum fundraisingu vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z týchto
organizácií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre
filantropiu. Na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované 4.12.2009 ako
občianske združenie pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-348 03.
Od roku 2010 bolo pozorovateľom a od 2012 je plnoprávnym členom Európskej
fundraisingovej asociácie.

>> Vízia
Fundraising ako rešpektovaná a dôveryhodná profesia, ktorá napomáha tomu,
aby bol svet lepším miestom pre život.

>> Poslanie
Rozvoj profesionálneho získavania zdrojov a financovania verejno- i
súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a
súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

>> Aktivity
Podporujeme našich členov a širšiu komunitu fundraiserov:


Zlepšovaním porozumenia fundraisingu.



Povzbudzovaním fundraiserov, aby dosahovali najlepšie výsledky.



Vytváraním lepšieho prostredia pre fundraiserov na získavanie zdrojov.

>> Ciele


Zvyšovanie povedomia o profesionálnom financovaní a získavaní finančných i
nefinančných zdrojov.



Kultivácia prostredia, právneho a spoločenského rámca, ktorý by umožňoval
tvorbu nových zdrojov a ich efektívnejšie získavanie.



Zdieľanie vedomostí a skúseností medzi expertami a ďalšími zainteresovanými
subjektami, budovanie a posilňovanie odborných kapacít.



Nadväzovanie kontaktov, sieťovanie, rozvoj spolupráce a partnerstiev v oblasti
fundraisingu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.



Vytváranie a propagácia etických štandardov a príkladov dobrej praxe vo
fundraisingu.



Poskytovanie služieb členom združenia a členom Klubu fundraiserov,
zainteresovaným subjektom a ostatným záujemcom.
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>> Ľudia v Slovenskom centre fundraisingu







Eduard Marček – predseda, člen predsedníctva
Katarína Bartovičová – podpredsedníčka, členka predsedníctva
Lucia Štasselová – členka predsedníctva
Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – člen SCF
Peter Guštafík (PDCS) – člen SCF
Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka SCF

Katarína Bartovičová, Eduard Marček, Lucia Štasselová
Predsedníctvo Slovenského centra fundraisingu
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>> Aktivity v roku 2014




Konferencie a masterclassy


Central and Eastern European Fundraising Conference 2014
The Power of an Individual Donor in a Social, Mobile and Online World



Masterclass Building an Effective Online Fundraising Program For
Your NGO



Masterclass Content Marketing and Social Media: How to Use
Compelling Stories to Attract and Retain Donors Online



Masterclass Building a Legacy Strategy which Costs Nothing



Workshop Achieving Success in Corporate Foundation and Fundraising
Leadership

Vzdelávacie kurzy a prednášky


Fundraising pre začiatočníkov



Fundraising v kultúre pre začiatočníkov



MailChimp alebo E-mail marketing v praxi



Ako získavať a starať sa o online darcov



Fundraising od firiem



Crowdfunding



Prednáška na Vysokej škole manažmentu – City University



Klub fundraiserov



Fundraising Fresh



Práca v Koalícii pre podporu individuálneho darcovstva



Medzinárodný networking


Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou



34. medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku



Fundraisingová konferencia v Maďarsku



WSCF-Europe Staff and Officers Meeting v Macedónsku



Konferencia Podnikání jako metoda fundraisingu a NGO Market v Prahe



Letná škola pre trénerov fundraisingu v Česku



Konferencia Občanská společnost a filantropie v Prahe



Konzultačné služby



Komunikácia na blog.fundraising.sk a sociálnych sieťach
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>> Central and Eastern European
Fundraising Conference:
The Power of an Individual Donor in a
Social, Mobile and Online World


Central and Eastern European Fundraising 2014 sa konala v dňoch
8.-10.10.2014 v Crowne Plaza Bratislava.



Priniesla inšpiratívne podnety pre získavanie zdrojov od skúsených expertov z
domova i zo zahraničia a rozvoj profesie fundraisera nielen na Slovensku.



Hosťami konferencie boli:
 Eva Aldrich – CFRE International (USA)
 Nick Allen – Nuevo Fundraising (USA)
 Jiří Bárta – Nadace VIA (CZ)
 Rastislav Blažej – Slovenská sporiteľňa (SK)
 Roland Csáki – WWF International (HU)
 Pavel Eichler – Hithit.cz (CZ)
 Diana Fabiánová – Smart Life Production (SK)
 Lenka Gondoľová – VIAFILM (SK)
 Jan Gregor – Hnutí Duha (CZ)
 Michael Hoffman – See3 Communications (USA)
 Pavel Hrica – Nadácia Pontis (SK)
 Jana Ledvinová – České centrum fundraisingu (CZ)
 Tony Myers – Myers & Associates (CAN)
 Andrzej Pietrucha – Fundacja BOŚ (PL)
 Igor Polakovič – Centrum pre filantropiu (SK)
 Richard Radcliffe – Radcliffe Consulting (UK)
 Beate Sørum – b.bold (NOR)
 Peter Štarchoň – Univerzita Komenského v Bratislave (SK)
 Maria Staszkiewicz – Aspen Institute Prague (CZ)
 Zuzana Suchová – SAVIO (SK)
 Jan Žaloudek – DRUŽINA (CZ)
 Milan Zubíček – Aspen Institute Prague (CZ)



Konferencie sa zúčastnilo 140 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov)
z radov fundraiserov, riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov
služieb pre fundraiserov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska,
Rumunska, Rakúska, Nórska, Veľkej Británie, Kanady a USA.
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Spoluorganizátor konferencie:



Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie:
Generálny partner konferencie

Hlavní partneri

Mediálni partneri
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Skvelá konferencia! Perfektní spíkri a veľmi príjemná atmosféra Ešte raz
vďaka, stálo to za to 
Tereza Halbrštátová, Nadace Open Society Fund Praha (CZ)



Blahoželám ku skvelému podujatiu s najlepšími spíkrami a veľmi cennými
poznatkami, ktoré ste sprostredkovali! Bolo to veľmi inšpirujúce a dokonalo
zorganizované. Určite odporučím budúcoročnú konferenciu.
Irina Lupu, Romanian NGDO Platform FOND (RO)
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Úplne perfektné. Chcem celému tímu poďakovať a vyjadriť svoj obdiv – robíte
skvelú prácu. Mám čoraz väčšiu radosť, keď môžem do Bratislavy cestovať na
stretnutie s vami.
Jan Gregor, Hnutí Duha (CZ)



Chcem sa ešte raz poďakovať za skvelú konferenciu, bolo to výborné. Aj som
rozmýšľala, že nejakú konštruktívnu kritiku, ale nič, nič... fakt perfektné. Od
spíkrov až po catering.
Barbora Orlíková (SK/AT), ERSTE Stiftung
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Eduard Marček, Richard Radcliffe (UK), Katarína Bartovičová, Günther Lutschinger (AT)
Organizátori a hostia konferencie

>> Masterclass Building an Effective Online
Fundraising Program For Your NGO


V rámci CEE Fundraising Conference sa 8.10.2014 uskutočnili 3 masterclassy
s renomovanými expertmi z USA, Nórska a Veľkej Británie. Ako budovať online
program v neziskovej organizácii vysvetľoval Nick Allen (USA).
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Tento masterclass, ktorého sa zúčastnilo 43 účastníkov, sa zameral na
využívanie online prostredia a mobilov na získanie zdrojov a podporovateľov.

>> Masterclass Content Marketing and Social
Media: How to Use Compelling Stories to
Attract and Retain Donors Online


Masterclass o content marketingu a sociálnych sieťach ponúkli 8.10.2014
online experti Beate Sørum (NOR) a Michael Hoffman (USA).



22 účastníkov tohto masterclassu sa mohlo podučiť, ako vytvoriť v organizácii
stratégiu content marketingu, ktorá pritiahne podporovateľov a ako pracovať so
sociálnymi sieťami.

>> Masterclass Building a Legacy Strategy
which Costs Nothing


Tretí paralelný masterclass, ktorý sa konal 8.10.2014, viedol svetový guru
legacy fundraisingu z Veľkej Británie Richard Radcliffe (UK).
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Na masterclass sa prihlásilo 8 účastníkov, ktorí mohli čerpať z celosvetových
skúseností Richarda Radcliffa, ako komunikovať a formulovať stratégiu pri
získavaní závetov.

>> Workshop Achieving Success in Corporate Foundation and Fundraising
Leadership


10. marca 2014 zorganizovalo Slovenské centrum fundraisingu špecializovaný
workshop pre firemné nadácie s Dickom Aftom (USA).



Workshop, na ktorom sa zúčastnilo 9 účastníkov, sa zameral na firemné nadácie
ako nástroj budovania firemnej filantropie a špecifiká fundraisingu od nich.
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>> Vzdelávacie kurzy


V roku 2014 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní
špecializovaných vzdelávacích kurzov. V tomto roku sme ponúkli 4 nové kurzy,
ktoré rozšírili vzdelávacie možnosti v oblasti fundraisingu.



Vzdelávacie kurzy sa uskutočnili na tieto témy a v týchto termínoch:


Fundraising pre začiatočníkov (31.3.-1.4., 27.-28.11.2014 v Bratislave)



Fundraising v kultúre pre začiatočníkov (22.-23.5.2014 v Košiciach)



Fundraising od firiem (26.-27.5.2014 v Bratislave)



MailChimp alebo E-mail marketing v praxi (29.5.2014 v Bratislave)



Ako získavať a starať sa o online darcov (30.5.2014 v Bratislave)



21.5.2014 sa v co-workingovom centre Kreatívo v Poprade uskutočnil
vzdelávací workshop Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami.



9.6.2014 sme zrealizovali kurz špeciálne na mieru Asociácie komunitných
nadácií Slovenska v oblasti Fundraisingu od firiem a Crowdfundingu.



Všetkých platených kurzov sa v roku 2014 zúčastnilo celkovo 53 účastníkov.



Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy
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>> Prednáška na Vysokej škole manažmentu – City University of Seattle
12.11.2014 sme prednášali pre študentov Vysokej školy
manažmentu – City University of Seattle v Bratislave.
Predstavili sme im základy fundraisingu a financovania
organizácií.

Foto © City University
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>> Klub fundraiserov


V roku 2014 pokračovala činnosť Klubu
fundraiserov stretnutiami a poskytovaním ďalších
služieb pre členov. Klub je otvorený pre členstvo mimovládnych neziskových
organizácií, ktoré majú záujem o výmenu skúseností a networking.



Ciele Klubu fundraiserov:





poskytnúť priestor pre pravidelnú výmenu skúseností expertov,



formulovať a propagovať etické a profesionálne zásady praxe vo
fundraisingu,



živiť platformu pre vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a profesionálny rast,



spoločne presadzovať pozitívne zmeny.

Klub fundraiserov sa v roku 2014 stretol šesťkrát – 6.2., 6.3., 3.4., 5.6., 18.9.
a 6.11.2014. Hosťami na stretnutiach boli: Anna Ghannamová (Náruč
záchrany), Marián Čaučík (eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí),
Richard Ďurana (INESS), Petra Joklová (CRM pro neziskovky), Martina
Tvrdoňová (WellGiving), Peter Mészáros (3lobit).
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Klub poskytuje svojim členom tieto výhody:


Podnetnú spoločnosť pre svoj profesijný rozvoj na pravidelných
stretnutiach,



Nápady, inšpirácie a skúsenosti ďalších kolegov z domova i zahraničia,



Prednosť a zľavy na vzdelávacích akciách Slovenského centra
fundraisingu a zahraničných partnerov z Európskej fundraisingovej
asociácie,



Prístup k zaujímavým vzdelávacím materiálom, odbornej literatúre a
informáciam, ktoré sú dôležité pri získavaní zdrojov,



Kontakty a podporu pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce,



Možnosť byť jedným z tých, kto formuluje etické a profesijné princípy
fundraisingovej praxe,



Príležitosť podniknúť s ostatnými členmi vlastný projekt na platforme
Slovenského centra fundraisingu.

Člen má právo:


Predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Klubu,



Na prednosť a zľavy pri akciách Slovenského centra fundraisingu,
prípadne ďalších partnerov doma i v zahraničí,



Ako členská organizácia zapojiť do činnosti Klubu aj viacero svojich
pracovníkov, spravidla však max. dvoch,



Na ďalšie výhody, ktoré Klub poskytuje svojim členom.

Člen má povinnosť:


Dodržiavať organizačný poriadok a podieľať sa podľa svojich možností na
napĺňaní cieľov Klubu,



Platiť dohodnutý členský príspevok.

Klub fundraiserov buduje knižnicu odbornej literatúry pre svojich členov. V roku
2014 bolo v troch sekciách fundraising, sociálne podnikanie a biznis a marketing
k dispozícii niekoľko desiatok zahraničných a domácich titulov od renomovaných
autorov.

17



V roku 2014 mal Klub fundraiserov 15 členov spomedzi týchto organizácií:
Bratislavské rožky, Divé maky, Greenpeace Slovensko, Nadácia Integra,
Nadácia Pontis, Nadácia Provida, Nadácia otvorenej spoločnosti-Open
Society Foundation, OZ Barlička, Prešporkovo, Saplinq, Stopka, Šanca pre
nechcených, Trojsten, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, VIA IURIS
a 4 jednotlivcov: Livia Domonkos, Zuzana Kušová, Martin Menkyna, Ivan
Vnuk.



Viac informácií: www.fundraising.sk/klub
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>> Bezplatné konzultácie Fundraising Fresh


Slovenské centrum fundraisingu spustilo v roku
2014 novú konzultačnú službu, v ktorej
sprístupňuje bezplatné poradenstvo pre mimovládne neziskové organizácie.



V roku 2014 sme v co-workingovom centre The Spot zorganizovali celkovo 9
dvojhodinových konzultačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnili desiatky
neziskových organizácií.



Viac informácií: www.fundraising.sk/fresh

>> Práca v Koalícii na podporu individuálneho darcovstva


Koalícia pre podporu individuálneho
darcovstva vznikla v 2011 s cieľom
zlepšovať darcovské prostredie u nás.



V roku 2014 sa SCF podieľalo na práci
Koalície špecificky pri diskusiách o etike
vykonávania verejných zbierok niektorými subjektami a pri dohľade nad ich
praxou.



SCF sa tiež priebežne angažovalo v diskusiách o eliminácii nekorektných
subjektov na trhu, ktoré sa venujú neetickému získavaniu zdrojov a prispievajú
k znižovaniu dôvery verejnosti voči fundraisingu.



Viac informácií: www.darcovstvo.sk
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>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou
asociáciou


Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012
členom tohto strešného európskeho združenia
národných asociacií fundraiserov. V roku 2014 pokračovala naša spolupráca
s európskymi partnermi.



Európska fundraisingová asociácia usporiadala 20.-21.11.2014 v Bruseli
výročné valné zhromaždenie, na ktorom sa prerokovali otázky spojené so
smerovaním a ďalším rozvojom. Stretnutie pokračovalo siedmym výročným
zdieľaním fundraisingových zručností medzi národnými asociáciami v Európe.



Slovenské centrum fundraisingu bolo zastúpené na týchto podujatiach a členom
Klubu fundraiserov prinieslo najnovšie inšpirácie z vývoja na európskej úrovni.



V roku 2014 zorganizovala EFA 4 webináre na témy filantropia, verejné zbierky,
angažovanie svojich členov a trendy ovplyvňujúce fundraising.



Viac informácií: www.efa-net.eu
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>> 34. medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku



Slovenské centrum fundraisingu sa aj v roku 2014 zúčastnilo najlepšieho
stretnutia fundraiserov z celého sveta, ktoré v dňoch 14.-17.10.2014
v holandskom Noordwijkerhoute organizovala britská The Resource Alliance. Na
kongrese sa zúčastnilo vyše 900 delegátov z viac ako 60 krajín celého sveta.



Viac informácií: www.resource-alliance.org/ifc

21

>> Fundraisingová konferencia v Maďarsku


Nadácia DemNet organizovala 20.-21.3.2014
v Budapešti fundraisingovú konferenciu.



Slovenské centrum fundraisingu sa partnersky spolupodieľalo na organizácii
a prispelo aj k odbornému programu konferencie v diskusii a samostatnou
prezentáciou.

>> WSCF-Europe Staff and Officers Meeting v
Macedónsku


Európsky región celosvetovej študentskej organizácie
World Student Christian Federation zorganizoval 20.23.2.2014 v macedónskom Skopje vzdelávacie stretnutie svojich zamestnancov
a spolupracovníkov.



Slovenské centrum fundraisingu prispelo do programu dvoma vstupmi
o fundraisingu od jednotlivcov a nadácií.



Viac informácií: www.wscf-europe.org
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>> Konferencia Podnikání jako metoda fundraisingu
a NGO Market v Prahe


Slovenské centrum fundraisingu sa v rámci partnerskej
spolupráce s Nadací FORUM 2000 na projekte V4 NGOs: New Ways to
Entrepreneurship zúčastnilo 24.2.2014 na odbornej konferencii a NGO Markete
v Prahe.



V plenárnej diskusii pozvalo experta na sociálne podnikanie Petra Mészárosa,
ktorý diskutoval s partnermi z Česka, Maďarska a Poľska. Následne sa zapojil do
expertnej publikačnej činnosti.



Viac informácií: www.ngomarket.cz

>> Letná škola pre trénerov fundraisingu v Česku


V rámci partnerskej spoluprácie s Českým centrom
fundraisingu sme spolupracovali na projekte CEE
Trainers’ Network for Civil Sector Sustainability and Development.



V rámci projektu sme sa v čase od 22.-27.9.2014 zúčastnili na letnej škole na
Statku Výštice v južných Čechách, v ktorej sa vzdelávali tréneri v oblasti
fundraisingu a mobilizácie zdrojov zo 7 krajín strednej a východnej Európy.



Viac informácií:
www.fundraising.cz/training-of-trainers-summer-school-in-the-czech-republic
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>> Konferencia Občanská společnost a filantropie v Prahe


V spolupráci s Českým centrom fundraisingu sa SCF podieľalo
9.12.2014 na projekte českej organizácie Neziskovky.cz
Občanská společnost a filantropie.



Cez Google Hangout sme poskytli online prezentáciu o tom, čo
funguje vo fundraisingu na Slovensku a aké sa z toho dajú zobrať ponaučenia.



Viac informácií:
http://www.neziskovky.cz/clanek/2102/0/hledej/vystupy-z-konference-natema-obcanska-spolecnost-a-filantropie/
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>> Konzultačné služby


Slovenské centrum fundraisingu poskytovalo aj v roku 2014 profesionálne
konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania
zdrojov viacerým organizáciam.



Ponuka konzultačných a vzdelávacích služieb zahŕňa tieto oblasti:
 Analýza prostredia a identifikácia zdrojov
 Fundraisingové stratégie a plány
 Fundraisingové konzultácie a evaluácie
 Rozvoj nástrojov fundraisingu
 Vzdelávanie vo fundraisingu
 Komunikácia a budovanie vzťahov
 Organizačné audity a analýzy
 Projektový manažment
 Spolupráca s firmami
 Sociálne podnikanie
 Spoločenská zodpovednosť firiem



Viac informácií: www.fundraising.sk/sluzby

>> Komunikácia na blog.fundraising.sk a sociálnych sieťach


V roku 2014 pokračovalo na adrese blog.fundraising.sk publikovanie
špecializovaného blogu s nápadmi a radami z rôznych oblastí fundraisingu,
darcovstva, marketingu a komunikácie. Blog je otvorený pre záujemcov o
zdieľanie svojich myšlienok a pohľadov z týchto oblastí.



Intenzívnejšie sa rozvíjala aj komunikácia na sociálnych sieťach Facebook,
Twitter, YouTube, Google+, Pinterest a LinkedIn.
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>> Finančná správa za rok 2014
Stav majetku a záväzkov




Aktíva k 31. 12. 2014
 POKLADNICA
 BANKOVÉ ÚČTY
Aktíva spolu:

3 EUR
6 325 EUR
6 328 EUR

Pasíva k 31. 12. 2014
 NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
MINULÝCH ROKOV
 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Pasíva spolu:

3 863 EUR
1 027 EUR
4 890 EUR

Výsledok hospodárenia:

1 438 EUR

Výkaz ziskov a strát




Náklady k 31. 12. 2014
 SPOTREBA MATERIÁLU
 CESTOVNÉ
 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU
 OSTATNÉ SLUŽBY
 KURZOVÉ STRATY
 OSOBITNÉ NÁKLADY
 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY
 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM
Náklady spolu:

2 197 EUR
115 EUR
1 563 EUR
38 333 EUR
44 EUR
2 373 EUR
275 EUR
150 EUR
45 050 EUR

Výnosy k 31. 12. 2014
 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB
 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
Výnosy spolu:

40 719 EUR
3 673 EUR
145 EUR
2 215 EUR
283 EUR
47 035 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením:

1 985 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení:

1 438 EUR

Spracoval Eduard Marček 31.5.2015.
Neoznačené fotografie zhotovil © Gabriel Kuchta a Eduard Marček.
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