Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
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OV 104/2012

Špecifikácia prijatého
podielu zaplatenej dane z
príjmov

Deň vydania: 31. mája 2012

Š001427
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Nadácia
Názov:
Nadácia pre deti Slovenska
Sídlo:
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
IČO:
31 753 833
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a
právnických osôb
za rok:
2009
prijaté v roku:
2010

1

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)

Spôsob použitia podielu zaplatenej
dane

DOMOV

49004,74

projekt zameraný na podporu sociálnej
inklúzie detí z detských domovov

2

Správa NDS

20844,78

napĺňanie poslania Nadácie pre deti
Slovenska prostredníctvom: podpory
preventívnych programov zdravého
životného štýlu a vzdelávania, podpory
programov pre deti a mládež zdravotne
postihnutých, podpory programov
poskytujúcich sociálnu pomoc pre deti a
mladých ľudí (v súlade so zákonom č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov)

3

NIKA

5335,31

individuálna podpora s cieľom zvyšovať
kvalitu života a zdravia detí a mladých
ľudí v nepriaznivej životnej situácii

4

Nielen futbal

14000

projekt je zameraný na zdravý
osobnostný rozvoj mladých ľudí celom
Slovensku

11176,90

Prvá legová liga –FLL je najväčšia
medzinárodná robotická súťaž detí vo
veku od 10 do 16 rokov, zúčastňuje sa na
nej vyše 170 000 detí podstatou projektu
je, okrem vzdelávania a získavania
vedeckých poznatkov, naučiť deti tímovej
spolupráci, analytickému mysleniu a
rozvoju prezentačných zručností

53291,82

realizácia grantového procesu od jeho
vyhlásenia, cez administráciu projektov a
trojstupňový hodnotiaci proces až po
schválenie výsledkov správnou radou
nadácie a zverejnenie výsledkov v
médiách prostredníctvom tlačovej
konferencie a inzercie

5

6

Prvá legová liga – FLL

GP Hodina deťom
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7

8

9

HD kampaň

Škola rodinných financií

Raz ročne spoločne

Deň vydania: 31. mája 2012

59922,24

realizácia verejnej zbierky
prostredníctvom mediálnej kampane,
inzercie a bannerovej kampane, kampaň
bola podporená www.hodinadetom.sk,
nálepkami a plagátmi, súčasťou
kampane je rozvíjanie spolupráce s
dobrovoľníkmi a realizácia zbierok na
celom Slovensku, vyvrcholením zbierky
je vysielanie priameho prenosu
televízneho programu Hodina deťom

30000

komunitný projekt finančného
vzdelávania na Slovensku zameraný na
finančné vzdelávanie priamo v
komunitách. Projekt chce poukázať aj na
rastúcu osobnú zodpovednosť za
finančné rozhodnutia

4220

grantový program ktorého cieľom
umožniť deťom a mladým ľuďom so
špecifickým ochorením/zdravotným
postihnutím prekonať následky
zdravotného znevýhodnenia a
napomáhať sociálnej a výchovnovzdelávacej integrácii detí a mladých ľudí
so špecifickým zdravotným postihnutím

Vzdelávanie detí zo sociálne
a ekonomicky
854,70
znevýhodneného prostredia

vzdelávací program pre učiteľov,
vychovávateľov a rómskych asistentov zo
sociálne a ekonomicky znevýhodnených
komunít projekt chce zámerne rozvíjať
sociálne a osobné kompetencie detí
prostredníctvom metodiky Vysoko
efektívneho učenia/ITV cieľom projektu je
podnietiť spoluprácu učiteľov,
vzdelávateľov a rodičov pri riešení a
podpore rozvoja osobnosti detí
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ŠP PAAA

366,11

štipendijný program Per Aspera Ad Astra
je program, ktorého cieľom je umožniť
sociálne znevýhodneným mladým ľuďom
z regiónov Banská Bystrica, Prešov a
Košice dosiahnuť vysokoškolské
vzdelanie jeho zámerom je zároveň
budovať osobnostné kvality sociálne
znevýhodnených mladých ľudí
prostredníctvom dobrovoľníckej práce v
organizáciách, ktoré pracujú s deťmi a
mládežou alebo so znevýhodnenými
skupinami obyvateľov
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Kampaň pre deti Slovenska

8999,23

PR aktivity nasmerované na získavanie
donorov
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Spolu:
Výrok auditora:

258015,83
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORASprávnej rade, dozornej rade a výkonnej
riaditeľke Nadácie pre deti Slovenska:Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej
závierky Nadácie pre deti Slovenska („Nadácia“), ktorá pozostáva zo súvahy k 31.
decembru 2011, výkazu ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil
a poznámok.Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierkuŠtatutárny
orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky a jej objektívnu prezentáciu v
súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré štatutárny
orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
Sekcia
edičných
činnostípodvodu alebo chyby.Zodpovednosť
významné nesprávnosti,
či už
v dôsledku
Redakcia Obchodného vestníka
audítoraNašou
zodpovednosťou
vyjadriť
na túto účtovnú závierku, ktorý
Sídlo
redakcie: Námestiejeslobody
12,názor
Bratislava
vychádza z výsledkov
nášho
auditu.
Audit sme uskutočnili v súlade s
Tel. č. 02/57
10 10
01, www.justice.gov.sk
Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme
2
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať
a vykonať audit tak, aby sme získali
primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
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riaditeľke Nadácie pre deti Slovenska:Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej
závierky Nadácie pre
deti Slovenska
(„Nadácia“), ktorá pozostáva zo súvahy k 31.
Špecifikácia
prijatého
decembru 2011, výkazu
a strátdane
za rok,
uvedenému
skončil
podieluziskov
zaplatenej
z ktorý sa kDeň
vydania:dátumu
31. mája
2012
a poznámok.Zodpovednosťpríjmov
štatutárneho orgánu za účtovnú závierkuŠtatutárny
orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky a jej objektívnu prezentáciu v
súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré štatutárny
orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.Zodpovednosť
audítoraNašou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý
vychádza z výsledkov nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s
Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali
primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti.Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských
dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy
závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností
v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto
rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie a objektívnu
prezentáciu účtovnej závierky, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za
daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej
kontroly účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých
účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných
odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie
účtovnej závierky ako celku.Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme
získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.NázorPodľa nášho
názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu Nadácie pre deti Slovenska k 31. decembru 2011 a výsledok jej
hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so
slovenským zákonom o účtovníctve.PricewaterhouseCoopers Slovensko,
s.r.o.
Peter MrnkaLicencia SKAU č.
161
Licencia SKAU č. 975v Bratislave, 25. mája 2012
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