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Základné údaje o organizácii
Názov:

Charita - dom sv. Vincenta, n. o.

Právna forma:

nezisková organizácia

IČO:

45735301

Sídlo:

Košovská cesta 60/19, 971 01 Prievidza

E-mail:

charitapd@gmail.com

Tel. kontakt:

+421 905 951 854

Web:

www.farapd.sk/charita

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., číslo účtu 2928851485/1100,
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2885 1485

Zbierkový účet:

Tatra banka, a.s., číslo účtu 2945063640/1100,
IBAN: SK02 1100 0000 0029 4506 3640

Nezisková organizácia s názvom Charita – dom sv. Vincenta (ďalej len Charita) so sídlom na
Košovskej ceste 60/19 v Prievidzi bola zapísaná na Obvodnom úrade Trenčín do registra
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby dňa 1. februára 2011. Jej
zakladateľom je Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Prievidza-mesto. V registri je evidovaná pod
číslom OVVS/NO/184-1/2011 a bolo jej pridelené IČO 45735301. Registrované sú tieto
všeobecne prospešné služby:


Organizovanie spoločného stravovania



Nízkoprahové denné centrum - registračné číslo 193-1/2011



Nocľaháreň – registračné číslo 193-2/2012. Kapacita nocľahárne je 20 lôžok.

Nezisková

organizácia

je

nástupníckou

organizáciou neziskovej organizácie Charita sv.
Vincenta n.o. Organizácia pôsobí v priestoroch na
Košovskej ceste 60/19. Dom je prenajatý od mesta
Prievidza na 30 rokov od 1. augusta 2011.
Na

Trenčianskom

organizácia

ako

samosprávnom
druh

sociálnej

kraji

má

služby

zaregistrované podľa § 28 nízkoprahové denné
centrum - § 12 ods. 1 písm. a) bod 4 podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. a nocľaháreň podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 1 a § 25 zákona č. 448/2008 Z.z
Činnosť organizácie bola aj v roku 2019 zameraná hlavne na tieto činnosti:
a) služba spoločného stravovania pre bezprístrešných a iných núdznych,
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b) zber a výdaj šatstva a obuvi,
c) možnosť vykonania osobnej hygieny,
d) nocľaháreň počas zimných mesiacov.
e) výdaj potravinovej pomoci núdznym

Personálne údaje
V roku 2019 orgány neziskovej organizácie pracovali v tomto zložení:
Správna rada
Ing. Vladimír Pavlíček (predseda)
Mgr. Anežka Kútiková
Mária Melicherčíková
Mgr. Ivan Benca
Mgr. Alojz Vlčko
Dozorná rada
Božena Plachá (predsedníčka)
Ing. Jana Kratková
Ing. Andrej Kmotorka
Riaditeľ neziskovej organizácie
Milan Petráš
Revízor neziskovej organizácie
Ing. Jana Kratková
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Prehľad činnosti neziskovej organizácie v roku 2019
Krátko z histórie
Charita – dom sv. Vincenta n.o. je nástupníckou organizáciou Charity sv. Vincenta, n.o., ktorá
plynule od 1. marca 2011 prevzala činnosť pôvodnej organizácie. Od 1. augusta 2011 sme dostali
do prenájmu od mesta budovu na Košovskej ceste č. 60/19, kde sme po rozsiahlej rekonštrukcií
(voda, plyn a ústredné kúrenie) začali činnosť od 1. septembra 2012. Celkové náklady na
rekonštrukciu starej budovy boli v sume 18 323 €. Na prízemí budovy je nízkoprahové denné
centrum, výdajňa šatstva a obuvi, kuchyňa s výdajom stravy a hygienické zariadenia. Na
poschodí okrem kancelárie a skladu je nocľaháreň s kapacitou 20 lôžok.
Výdaj stravy a šatstva, nocľaháreň
Charita celoročne poskytovala núdznym stravu, denne od 10:30 do 11:30, pričom jej výdaj je
zabezpečený aj počas sobôt, nedieľ a sviatkov prostredníctvom dobrovoľníkov. Záujemcovia
o dobrovoľnícku službu prípravy a výdaja stravy si môžu obsadenosť jednotlivých sobôt a nedieľ
pozrieť na webovej stránke farnosti. Náklady na suroviny sú hradené z finančných prostriedkov
charity.
Denné centrum je pre klientov otvorené denne od 8:00 do 13:00. Klienti majú v rámci tejto
služby k dispozícii priestory na vykonanie osobnej hygieny. Príjem a výdaj šatstva je k dispozícii
v pracovné dni od 9:00 do 11:00. V zimných mesiacoch (od 1. októbra do 31. marca bežného
roka) je k dispozícii aj služba nízkoprahovej nocľahárne na poschodí budovy, a to denne od
19:00 do 7:00, v súlade s prevádzkovým poriadkom.
Na plný úväzok pracuje v Charite – dom sv. Vincenta, n.o. jeden zamestnanec na pozícií kuchár.
Riaditeľ neziskovej organizácie, pracovníci zabezpečujúci dozor v nocľahárni a pomocná sila
vypomáhajúca v šatníku a v kuchyni majú uzavretú dohodu o pracovnej činnosti.
Na financovaní činnosti charity sa aj v roku 2019 spolupodieľali najmä mesto Prievidza dotáciou
vo výške 9 000 € na účel na úhrady časti prevádzkových nákladov za energie, mzdu kuchára a
nákup základných potravín a Rímskokatolícka cirkev, ktorá prispela sumou 4 904,55 €, čo bolo
hlavne zo zbierok vo farnosti Prievidza, celoročnou zbierkou v pokladničkách v kostoloch sv.
Bartolomeja a sv. Terézie z Lisieux a z predaja charitných žetónov. Dotácia na činnosť
nocľahárne od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bola vo výške 14 400 €. Zároveň aj
tento rok sme sa uchádzali o asignačnú daň - tzv. dve percentá a z tohto zdroja sme získali spolu
947,67 €. Z poplatkov za stravu a zo sociálneho šatníka sme vyzbierali spolu 2 688, 34 €.
V roku 2019 sme poskytli stravu 7 385 klientom, ktorým sme vydali 7 186 polievok, 6 840
druhých jedál, 478 káv a poskytli sme 3 640 nocľahov. Z tohto počtu bola počas veľkonočných
a vianočných sviatkov poskytnutá strava 210 klientom zdarma. Prípravu stravy zabezpečila
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rodina Vladimíra Pavlove a pani Izabela Falatová. Na výdaji stavy počas vianočných sviatkov sa
podieľali aj rodina Pavlove, pani Izabela Falatová, riaditeľ charity a žiaci Piaristickej školy
Roderik Weissabel a Silvia Gogolová. Pre ľudí bez domova bol pripravený aj balíček, ktorý si
prevzali na Štedrý deň v počte 46 ks.
Spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska a Tesco Stores SR
Od februára 2017 aktívne spolupracujeme s Potravinovou bankou Slovenska a akciovou
spoločnosťou Tesco Stores SR, ktorá nám spôsobom upraveným legislatívou poskytuje
potraviny po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti. Ide napríklad o cestoviny, ryžu alebo
strukoviny, ale aj ovocie a zeleninu a mnohé iné.
Celkovo

nám

bolo

takto

poskytnutých

88 424,732 kg potravín v celkovej hodnote
77 382,27 €. Keďže pre klientov každodenne
pripravujeme stravu, je takáto pomoc pre nás
neoceniteľná a veľmi sa tešíme spolupráci,
ktorá

sa

systematicky

rozbehla.

Zvlášť

ďakujeme zamestnancom Tesco Stores SR, a.s.,
ktorí nám pri každodenných situáciách vždy
plne vychádzajú v ústrety.
Vďaka potravinovým zbierkam a potravinovej pomoci mohli aj pracovníci prievidzskej pobočky
občianskeho združenia Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar cielene
pomáhať biologickým, náhradným rodinám, aj osamelým rodičom v kríze.
Potravinová zbierka s Tesco Stores SR
Už piaty rok je vydarenou akciou Potravinová zbierka, ktorú organizuje občianske združenie
Potravinová banka Slovenska a spoločnosť Tesco Stores SR. Počas troch dní dobrovoľníci
prijímali potravinové dary, ktoré nakúpili darcovia v priestoroch hypermarketu v Prievidzi
v dňoch 21. - 23. novembra 2019.
Spolu sa vyzbieralo 2 495,52 kilogramov potravín
v celkovej sume 3 998,33 €. Za spoluprácu chceme aj
touto cestou poďakovať viac ako 20 dobrovoľníkom,
ktorí zabezpečili služby preberania darov. Zvlášť
ďakujeme seniorom z Denného centra Sever, ktorí
ochotne obsadili mnohé voľné termíny a veľmi nám
tento rok pomohli zabezpečiť počas celého trvania
zbierky dobrovoľnícku službu. Ďakujeme tiež našim
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darcom, ktorí svojim nákupom do zbierky prispeli a podporili tým ľudí v núdzi. Takisto naše
poďakovanie patrí zamestnancom Hypermarketu Tesco v Prievidzi, ktorí nám počas celej
zbierky boli nápomocní a ústretoví, a aj sami prispeli nákupom jedného plného košíka potravín.
Spoločnosť Tesco Stores SR ponúkla svoje priestory a komunikačné kanály, čo je tiež
neoceniteľná podpora. Tesco zbierku podporilo aj poskytnutím financií vo výške 20 % z celkovej
hodnoty darovaného tovaru. Ide o dôležitý finančný príspevok, ktorý môže Potravinová banka
použiť na zlepšenie svojich kapacít a infraštruktúry. Zároveň prispel aj partner Unilever v rámci
programu sociálneho marketingu sumou tri eurocenty za každý predaný Unilever výrobok.

Dary od Nestlé, BESPA-STRAV a individuálnych darcov
Dlhoročnou výnimočnou pomocou je podpora od firmy BESPA-STRAV, pani Márie Čulagovej,
ktorá aj v roku 2019 našej organizácii poskytovala každý pracovný deň bezplatne 10 litrov
hotovej polievky. Spoločnosť Nestlé Slovensko nám aj v tomto roku bezplatne poskytla cestoviny
a dehydrované polievky, kávu a cukrovinky. Firma MIKO KÁVA, s.r.o. nám darovala kávu PURO,
cukrovinky a porciovaný cukor.
Nezanedbateľný príjem Charity bol aj v podobe darovaných základných potravín (múka, cukor,
ryža, cestoviny, konzervy, olej a pod.) od viacerých súkromných osôb hlavne pred veľkonočnými
a vianočnými sviatkami. Aj tento rok získala naša nezisková organizácia peňažné dary od rodín
a individuálnych darcov. Menovite chceme spomenúť rodinu Lackovú, Kapustovú, Šujanovú,
Záborskú, Základnú školu, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza, AGRO centrum, s.r.o. a mnohých
ďalších. Anonymný darca poskytol finančné prostriedky na úhradu faktúr za telekomunikačné
služby u spoločnosti Orange za rok 2019 v hodnote 275,58 €. Úprimne ďakujeme!
Mnohí darcovia nám darovali obnosené šatstvo počas celého roka. Najväčšie zbierky šatstva
sme dostali od e-Školy v Prievidzi. Od dobrodincov sme dostali aj stravné poukážky, zaváraniny,
potraviny, ovocie, zemiaky, zákusky a trvanlivé pečivo k Veľkej noci a k Vianociam.
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Naše poďakovanie v neposlednom rade patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa počas roka
podieľali na chode charity. Zvlášť sa chceme poďakovať tým, ktorí zabezpečovali prípravu
a výdaj stravy počas sobôt a nedieľ (p. Rosinský 16 x, p. Falatová 12 x, spoločenstvo PIAR 7 x).
Charitné žetóny
V decembri 2017 dala charita do obehu charitné žetóny. Tento projekt pokračoval aj v roku
2019. Bolo distribuovaných 905 ks žetónov a od klientov sa vrátilo 727 žetónov. Verejnosť si ich
môže aj naďalej obstarať za príspevok v sume jedno euro v sakristiách prievidzských kostolov a
u dobrovoľníkov. Za žetóny vydávame stravu v zariadení na Košovskej ceste. Naša organizácia
chce touto formou pomôcť nielen núdznym, ale aj darcom, aby mali istotu, že ich pomoc bude
využitá na to, čo je pre núdzneho potrebné.
Žetóny vo veľkosti jednoeurovej
mince môže darca nosiť v peňaženke
a kedykoľvek ich využiť na pomoc
núdznym.

Obed

pozostávajúci

z

polievky a hlavného jedla organizácia
zvyčajne vydáva za 50 centov, darca
teda podporí využitím charitných
žetónov

aj

činnosť

organizácie,

napríklad náklady na administratívu,
opravy, investície

aj organizáciu

nástroja pomoci cez charitné žetóny.
Inšpiráciu k zavedeniu žetónov čerpala charita z východného Slovenska. V Prešove podobný
projekt funguje vo forme výmenných papierových poukážok. V roku 2017 spustila výdaj stravy
za hlinené dukáty aj Arcidiecézna charita v Košiciach.
Distribúcia potravinovej a hygienickej pomoci
Charita – dom sv. Vincenta zabezpečovala v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou
vyskladnenie a distribúciu potravinovej a hygienickej pomoci pre okres Prievidza v rámci OP
FEAD (Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020) v zmysle
zmluvy a jej dodatkov medzi Slovenskou katolíckou charitou a našou organizáciou.
V roku 2019 bolo 2 599 príjemcom vydaných 3 123 potravinových a 166 hygienických balíkov.
Na základe spolupráce so SKCH bolo od augusta 2016 k 31. decembru 2019 bolo 7 423
príjemcom vydaných spolu 10 563 potravinových a 915 hygienických balíkov.
Na základe partnerskej zmluvy sú všetky náklady spojené s distribúciou potravinovej pomoci
hradené z prostriedkov EÚ.
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Verejná zbierka Podporme prievidzskú charitu
Okresný úrad Prievidza, odbor všeobecnej vnútornej správy ako vecne a miestne príslušný
správny orgán rozhodol dňa 19. novembra 2018 o zápise zbierky s názvom Podporme
prievidzskú charitu. Oproti pôvodnému zámeru bola zbierka z organizačných dôvodov
realizovaná v minimálnom rozsahu. Keďže sa nepodarilo zabezpečiť dobrovoľníkov na
rozmiestnenie stacionárnych pokladničiek, zbierka sa vykonávala len zbieraním príspevkov na
osobitný účet zbierky v termíne od 15. decembra 2018 do 14. decembra 2019. Na webovej
stránke a vo farskom časopise prievidzskej farnosti Bartolomej č. 1/2019 bolo zverejnené číslo
účtu zbierky, na ktoré darcovia posielali svoje príspevky. Hrubý výnos zbierky bol 430 €.
Finančné prostriedky plánujeme v roku 2020 použiť v súlade so schváleným účelom zbierky na
rozvoj sociálnych služieb.
Ďalšie drobné aktivity v roku 2019
V spolupráci s piatimi firemnými dobrovoľníkmi z Tesco Stores SK, a.s. sme 25. a 26. septembra
2019 vymaľovali priestory denného centra a chodby.
Počas roka sme sa snažili zapájať do rôznych grantových výziev, napr. grantový program
Nadácie COOP Jednota, Nadácie Tatra banka a výzvy Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Žiaľ, neboli sme pri tejto forme získavania
zdrojov zatiaľ úspešní. Napriek tomu ale hodnotíme aj
túto

aktivitu

pozitívne,

pretože

zainteresovaní

členovia správnej rady získali skúsenosti z takýchto
aktivít.
O činnosti charity a jej potrebách sme informovali
v spravodajstve farského časopisu Bartolomej, ktorý
vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidzamesto. V časopise sme tiež mali pravidelnú rubriku
svedectiev a príbehov zo života klientov a charity,
ktorú pripravuje Dagmara Pavlove.
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Ročná účtovná závierka 2019
Celkové príjmy v roku 2019 dosiahli sumu 52 614,18 €. Celkové výdavky predstavovali čiastku
58 025,33 €. Rozdiel je mínusový vo výške - 5 411,15 €.
Z toho je príjem z dotácie na činnosť nocľahárne 14 400 € a výdavky za túto činnosť predstavujú
sumu 14 410,80 €.

Prehľad príjmov
Nezisková organizácia Charita - dom sv. Vincenta mala v roku 2019 mala príjmy v nasledovnom
zložení:
Farské úrady (dekanát Prievidza)

4 904,55

Mesto Prievidza

9 000,00

Dary

9 688,23

Príjmy za výdaj stravy

2 036,69

Príjmy zo sociálneho šatníka

651,65

Asignačná daň (tzv. 2 %)

947,67

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Iné

14 400,00
905,00

Iné príjmy (potravinová pomoc)

10 080,39

SPOLU

52 614,18

Príjem za potravinovú pomoc vo výške 10 080,39 € je dotácia za vyskladnenie a distribúciu
potravinovej a hygienickej pomoci v rámci OP FEAD (Operačný program potravinovej a
základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020) v zmysle zmluvy a jej dodatkov medzi Slovenskou
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katolíckou charitou na našou organizáciou. Zároveň tento príjem bol pokrytý výdavkami na
vyskladnenie a distribúciu v celkovej výške 10 069,43 €.
Pri príjme z farského úradu nie je uvedená druhá celodekanátna zbierka, z novembra 2019,
ktorá nám bola pripísaná na účet až v marci 2020 v celkovej výške 4 274,26 €.

Prehľad výdavkov
Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta vynaložila na svoju činnosť v roku 2019
nasledovné náklady:

Strava

4 419,87

Mzdy

20 564,51

Bankové poplatky

98,36

Odvody

7 521,82

Daň zo mzdy

3 903,39

Telefón

635,58

Energie

5 373,89

Program OP FEAD

10 069,43

Iné výdaje

5 438,48

SPOLU

58 025,33

Najväčšie náklady boli náklady na prevádzku nocľahárne, kde sme platili 6 brigádnikov, ktorí v
noci dozerali na chod nocľahárne. Ďalej k najväčším položkám patria výdavky na energie vo
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výške 5 373,89 €, čo je oproti roku 2018 o 30 % nižší výdavok. Tento rozdiel bol spôsobený
hlavne miernou zimou.
Mzdy a odvody boli spolu vo výške 31 989,72 €, v čom sú zahrnuté aj mzdy súvisiace s
prevádzkou nocľahárne. Navýšenie mzdových nákladov medziročne je o 13,9 %. Toto navýšenie
bolo spôsobené prijatým uznesením správnej rady o zvýšení platov na rok 2019, pre kuchára
a pomocníka v šatni a v kuchyni.
Náklady na stravu oproti roku 2018 poklesli. Je to spôsobené darovanými potravinami zo
spoločnosti Tesco Stores SR, zároveň tu ale boli vynaložené zvýšené náklady na dovoz týchto
potravín.

Stav pokladne, bežného účtu, rozdiel príjmov a výdavkov
Počiatočný stav pokladne k 1. januáru 2019
Zostatok v pokladni k 31. decembru 2019

3 394,59 €
1 814,09 €

Počiatočný stav na bežnom účte k 1. januáru 2019
Zostatok na bežnom účte k 31. decembru 2019

5 459,43 €
1 628,78 €

Príjmy spolu
Výdavky spolu
ROZDIEL

52 614,18 €
58 025,33 €
-5 411,15 €

Zámery neziskovej organizácie na rok 2020
V roku 2020 plánuje nezisková organizácia Charita - dom sv. Vincenta pokračovať vo svojej
charitatívnej a sociálnej činnosti v napĺňaní jej verejnoprospešného účelu v súlade s jej štatútom.
Hlavnou činnosťou naďalej bude poskytnúť svojim klientom teplú stravu, šatstvo a možnosť
hygienickej očisty a počas zimného obdobia poskytovať službu nocľahárne, zároveň pokračovať
v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou v distribúcií potravinovej pomoci v okrese
Prievidza.
V roku 2020 by sme chceli, dať vypracovať projekt na výmenu strechy a možnosť vybudovať
nové priestory pod novou strechou a zároveň tento projekt aj zrealizovať. Použijú sa na to
finančné prostriedky, ktoré sú viazané na farskom úrade z odpredaja nehnuteľnosti na
Sládkovičovej ulici.
Na prevádzku charity sa budeme snažiť dodržať stanovený rozpočet na rok 2020, v závere roka
budeme propagovať možnosť podporiť neziskovú organizáciu poskytnutím asignačnej dane, tzv.
dvoch percent. Aj na rok 2020 sme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny požiadali o
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dotáciu na prevádzkovanie nocľahárne a mesto Prievidzu o dotáciu na činnosť charity, aby sme
mohli zabezpečiť našu bežnú činnosť, ktorou pomáhame núdznym, a v zimných mesiacoch
poskytnúť ľuďom bez domova ubytovanie v nocľahárni.

Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku a výročnú správu organizácie za rok 2019 na
svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020. Dozorná rada odporučila správnej rade schváliť výročnú
správu bez výhrad.
Správna rada prerokovala a schválila výročnú správu organizácie za rok 2019 na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020.
V Prievidzi, dňa 8. júna 2020

______________________________

______________________________

Milan Petráš

Ing. Vladimír Pavlíček

riaditeľ neziskovej organizácie

predseda správnej rady

Prílohy
Účtovná závierka zostavená k 31.12.2019
Inventárny súpis
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IČO 4 5 7 3 5 3 0

 > 1-01

1 / SID

PRÍJMY

Č. r.

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná činnosť

a

b

1

2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa

01

Z majetku

02

Z darov a príspevkov

03

Z členských príspevkov

04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov

05

Z verejných zbierok

06

Z úverov a pôžičiek

07

x

Z dedičstva

08

x

Z organizovania podujatí

09

Z dotácií

10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky

11

Z predaja majetku

12

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov

13

Fond prevádzky, údržby a opráv

14

Ostatné

15

905,00

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)

16

52614,18

33677,17

x

947,67

x

14400,00

2684,34

VÝDAVKY

Č. r.

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná činnosť

a

b

3

4

Zásoby

17

Služby

18

Mzdy, poistné a príspevky

19

Dary a príspevky iným subjektom

20

Prevádzková réžia

21

Splátky úverov a pôžičiek

22

Sociálny fond

23

Ostatné

24

20026,14

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)

25

58025,33

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)

26

-5411,15

Daň z príjmov

27

31989,72

6009,47
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IČO 4 5 7 3 5 3 0

 > 2-01

1 / SID

MAJETOK

Č. r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

1

2

Dlhodobý nehmotný majetok

01

Dlhodobý hmotný majetok

02

Dlhodobý finančný majetok

03

Zásoby

04

Pohľadávky

05

Peniaze

06

Ceniny

07

Priebežné položky (+/-)

08

Bankové účty

09

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný
majetok

10

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)

11

1814,09

3394,59

1628,78

5459,43

3442,87

8854,02

ZÁVÄZKY

Č. r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

3

4

Záväzky

12

z toho: sociálny fond

13

fond prevádzky, údržby a opráv

14

Úvery a pôžičky

15

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15)

16

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)

17

3442,87

8854,02
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