NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU Z HOSPODÁRENIA

Navrhujeme zisk z hospodárenia za rok 2018 vyplatiť nasledovne:
Zisk z hospodárenia za roky 2014 až 2018 sa bude vyplácať na VZ dňa
29. 03. 2019
Výška rozdeľovaného zisku bude určená na základe účtovnej závierky za
rok 2018 tak, že z čistého zisku podľa účtovnej závierky sa odpočíta suma vo
výške 400 Eur ako rezerva na záväzky LPS KN v lehote splatnosti (faktúra č. SL2019/03/035 zo dňa 07. 03. 2019) a zo zvyšku sa rozdelí najviac 90%,
zostávajúcich najmenej 10% sa ponechá na ďalšie obdobie
Najnižšia možná suma na vyplatenie v hotovosti je 1 Euro
V rámci aktu solidarity tým členom, ktorých podiel na zisku za roky 2014
až 2018 bude nižší ako 1 Euro bude na VZ vyplatená symbolická čiastka 1 Euro
Vyplácaný podiel na zisku vyšší ako 1 Euro platený v hotovosti na VZ sa
zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor
Podiel na zisku je možné vyplatiť aj prevodom na účet na základe
písomnej žiadosti člena doručenej Výboru najneskôr tri pracovné dni pred
konaním VZ, žiadosť musí obsahovať číslo účtu v IBAN formáte a vlastnoručný
podpis žiadateľa, žiadosť je možné podať len vo vlastnom mene (v prípade
manželov v BSM musí byť podaná spoločná žiadosť)
Výplata podielov na zisku v hotovosti je možná len na VZ, nevyzdvihnuté
podiely sa ukladajú do depozitu a presúvajú na ďalšie výplatné obdobie
Výplata podielov sa vykoná podľa aktuálneho zoznamu členov platného
v čase konania VZ, na zmeny vo výške pomeru účasti člena medzi výplatnými
obdobiami sa neprihliada!
Podiel na zisku je možné na VZ vyplatiť len členovi osobne prípadne jeho
splnomocnenému zástupcovi na základe osobitného splnomocnenia na
prevzatie podielu na zisku
Keďže doteraz nemáme uzatvorenú nájomnú zmluvu s LSR a SPF na podiely
v ich správe, týmto prítomných zástupcov LSR a SPF vyzývame na urýchlené
zaslanie návrhov nájomných zmlúv tak, aby bolo možné ich podiely na zisku čo
najskôr vyplatiť!

