Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK, n.f.
za rok 2017
Neinvestičný fond EGJAK n.f. bol zriadený na podporu rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
rozvíjanie talentov z radov študentov Evanjelického gymnázia J.A.Komenského v Košiciach,
vzdelávanie študentov a pedagógov školy, vzdelávacie a poznávacie pobyty v zahraničí a rôzne iné
aktivity. Túto činnosť vykonáva už štrnásty rok.
Majetok neinvestičného fondu tvoria prevažne dary od fyzických a právnických osôb, ktoré
boli poskytnuté n.f. bez udania účelu alebo viazané na konkrétny účel. Použitie darovaných
finančných prostriedkov bez udania účelu bolo vždy schválené správnou radou n.f.
Aj v roku 2017 bol n.f. prijímateľom 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických
osôb za rok 2016. Prijali sme sumu 9.525,34 €. Túto čiastku je potrebné vyčerpať do konca roka
2018.
Neinvestičný fond vo veľkej miere podporuje vzdelávacie a poznávacie pobyty študentov
Evanjelického gymnázia J.A.Komenského doma aj v zahraničí, a to aj z toho dôvodu, že je to
gymnázium bilingválne. Počas roka 2017 absolvovali študenti gymnázia niekoľko exkurzií na
Slovensku (Jadrová elektráreň Mochovce, Kremnica, Martin, Bratislava, OLÚP Predná Hora), ale
aj kultúrno-poznávacie exkurzie v zahraničí (Viedeň, Oswiečim, Petrohrad, CERN). Na dopravu
a vstupy do múzeí a iných kultúrnych pamiatok prispel n.f. čiastkou 5.498,30 €.
Naši žiaci sa počas roka zúčastnili dvoch divadelných predstavení, na ktoré n. f. prispel
čiastkou 1.672 €.
Boli zakúpené aj zemepisné atlasy na vyučovanie GEO vo výške 72,50 €. Pri príležitosti 500.
výročia reformácie bol zakúpený pre žiakov komiks o Martinovi Lutherovi, ktorý sa bude
používať na vyučovaní NAB a pri tej istej príležitosti bol navrhnutý a vyrobený odznak, to všetko
v celkovej sume 140,30 €.
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského nadviazalo spoluprácu s niekoľkými partnerskými
školami v zahraničí, konkrétne v Nemecku a Holandsku. V júni 2017 bolo 5 našich študentov na
výmennom pobyte v partnerskej škole v Detmolde, Nemecko. Neinvestičný fond prispel čiastkou
690 EUR na prepravu našich žiakov z Košíc na letisko v Budapešti a späť.
V septembri 2017 navštívili v rámci výmenného pobytu naše gymnázium 2 učitelia a 13 žiaci
z partnerskej školy Jacobus Fruytier Scholengemeenschap z Apeldoornu v Holandsku. Bol pre
nich pripravený zaujímavý program počas celého týždňa, v rámci ktorého navštívili aj Vysoké
Tatry a slovenské jaskyne. Na úhradu dopravy a vstupov do jaskýň prispel neinvestičný fond
čiastkou 1.110,36 EUR.
Aj na školský rok 2017/2018 bol pre študentov gymnázia vydaný Preukaz študenta, ktorý bol
v plnej výške hradený n.f. sumou 276 €.
Každoročne sú budúci prváci gymnázia pozývaní na zoznamovací výlet, ktorý je organizovaný
počas letných prázdnin. V roku 2017 na tento účel prispel neinvestičný fond čiastkou 1.128 €.
V novembri 2017 bol n.f. zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane
z príjmu za rok 2017. V súvislosti s jeho registráciou bol zaplatený poplatok v sume 75,60 €.

Ročná účtovná závierka k 31. 12. 2017
Pokladňa
Počiatočný stav k 1.1.2017

342,84 €
Príjmy

Účet
19.719,50 €
Výdavky

Spolu
20.062,34 €
Konečný stav

Príjmy a výdavky na účte
Stav účtu k 31. 12. 2017

12.665,34 €

10.917,10 €

21.467,74 €
21.467,74 €

Príjmy a výdavky v hotov.
Stav pokladne k 31. 12. 2017

9.331,34 €

9.507,60 €

166,58 €
166,58 €

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2017

21.634,32 €

Prehľad príjmov a výdavkov fondu za rok 2017
Celkové príjmy v kalendárnom roku 2017 dosiahli výšku 12.320,34 €. Členenie jednotlivých
príjmov podľa zdrojov bolo nasledovné:
Dary FO a PO
Príjmy z podielu 2% zaplatenej dane

2.795,00 €
9.525,34 €

Celkové výdavky v kalendárnom roku 2017 dosiahli výšku 10.748,36 €. Členenie výdavkov
bolo nasledovné:
Príspevok na zoznamovací výlet
Nákup zemepisných atlasov
Nákup komiksu o Martinovi Lutherovi na vyučovanie NAB
Príspevok na domáce a zahraničné exkurzie
Príspevok na vstupy do múzeí a kult.pamiatok
Príspevok na divadelné predstavenia
Príspevok na prepravu autobusom Košice-letisko Budapešť a späť
Návšteva z partnerskej školy Apeldoorn, Holandsko
Výroba odznaku pri príležitosti 500. výročia reformácie
Registrácia na príjem 2% dane
Správa fondu
Príspevok na tlač Preukazu študenta

1.128,00 €
72,50 €
90,00 €
4.806,30 €
692,00 €
1.672,00 €
690,00 €
1.110,36 €
50,30 €
75,60 €
95,30 €
276,00 €

Prehľad o daroch:
2.100 €
400 €
295 €

VSD Košice
Ondavsko-hornádsky seniorát
Ostatné dary od fyzických osôb

Výročná správa EGJAK,n.f. bola prerokovaná a schválená správnou radou EGJAK,n.f.
dňa 14. 3. 2018 v súlade so zákonom č. 147/1997 Z.z.

Ing. Jozef Krištan
správca n.f.

