PAULÍNKA, n.f.

Dňa 23. 03.2020

Obvodný úrad Bratislava
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Vec:
Výročná správa za rok 2019 - predloženie

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2019 neinvestičného fondu
s názvom PAULÍNKA n.f., so sídlom Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur.

Mgr. Beáta Kováčová,
správca PAULÍNKA, n.f.

Kontakt: t. č.: 0918 66 88 46
Email: paulinka@paulinka.sk

Výročná správa za rok 2019
1. Úvod
Neinvestičný fond PAULÍNKA, n.f. so sídlom Panónska 21, 900 21 Svätý Jur vznikol 11.10.2004 bol
zaregistrovaný Krajským úradom v Bratislave pod registračným číslom OVVSaŽP-2728/161/2004-NF.
Účel neinvestičného fondu:

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného
účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko
postihnutej Paulíny Ryšavej ako aj iných detí, mládeže a dospelých postihnutých detskou
mozgovou obrnou (DMO) a inak telesne postihnutých. Najmä na zaobstaranie rehabilitačných
a zdravotných pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné
začlenenie do spoločnosti, na podporu liečebných postupov, rehabilitačných pobytov a
operácií na území SR i v zahraničí a nákladov spojených s prevozom postihnutých. Ďalej na
podporu nákladov osôb sprevádzajúcich postihnuté osoby.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 20.3.2020 predloženú výročnú správu za rok
2019.
-----

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu.
Neinvestičný fond počas roka 2019 podporil v súlade s účelom fondu:
04. 01. 2019:Zasadnutie Správnej rady fondu.
03.02. – 07.02. 2019: Vďaka spolupráci s Nadáciou AGEL sme opäť po roku mohli usporiadať Zimný
kemp vo Valči. Pod dohľadom skúsených inštruktorov sa mladí hendikepovaní nadšenci zimných
športov zdokonaľovali v točitých disciplínach na lyžiarskych svahoch vo Valčianskej doline.
07.04.2019: Zasadnutie správnej rady fondu.
21.04.2019: Usporiadali sme „Opekačku na Devíne“. Stretli sme sa všetci nadšenci dobrej nálady,
mladí, starí, zdraví aj ľudia s rôznym hendikepom.
08.06. 2019: Zorganizovali sme HELPfest! V priestoroch a okolí Sokoliarne a minizoo Devín. Pre
návštevníkov sme spolu s Wings for life pripravili pestrý zábavný a edukačný program, v ktorom
vystúpili: detské divadielko UŽ, Paci Pac, Maliny Jam, Fragile, Cimbal Brothers a Svetlana
Rymarenko,Lina Mayer, Páni času, kochanski, Návštevníci si popri tom si mohli zaskákať na trampolíne
a skákacom hrade, využiť SWAP, tvorivé dielničky,i zastrieľať si z luku, pozrieť si letové ukážky dravcov,
navštíviť Minizoo na Devíne a zoznámiť sa s prácou IPčka.
04.09. 2019:Zasadnutie správnej rady fondu.
06.12.2019: Zasadnutie správnej rady fondu.

V súlade s účelom fondu boli financie poskytnuté formou daru deťom s DMO na: nákup rehabilitačných
pomôcok, úhrady medikamentóznej liečby, rehabilitácií systémom therasuit v v centre Possibilitas,
rehabilitácie Vojtovou metódou, odborných špeciálnych vyšetrení a liečebných postupov a masáži,
ďalej na zabezpečenie špecifických pomôcok, na opravu špeciálnych pomôcok uľahčujúcich život
ľuďom s telesným hendikepom, na podporu vzdelania, na pohonné hmoty, a na úhradu sociálnych
služie, zabezpečenie vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP občana

Michaela Červená:
Adrian Lenčeš:
Andrej Szabó:
Paulína Ryšavá:

1 000,00 €
262,00 €
700,00 €
7 103,20 €

-----

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom
Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto výročnej správe.
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem
finančných prostriedkov.
-----

4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu.
Prehľad o daroch a príspevkoch - príloha k výročnej správe.

----5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov v členení podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov
na správu fondu
Prehľad príjmov a výdavkov – príloha k výročnej správe.

Príjmy:
Počiatočný stav k 01. 01. 2019:
pokladňa:
4322,24
Banka:
4187,91
Príjmy:
10 371,92
- Príjmy od iných účt. Jednotiek
- Podiel zaplatenej dane

4500
5871,92

Výdavky
1. Výdavky na správu fondu:
- kancelária:
586,75
- poplatky banke:
94
- daň z príjmov:
0
2. Výdavky na účel fondu:
-

Príspevky fyzickým osobám

9425,20

-

Materiál na akcie

30,89

3. Výdavky spolu:

10 136,84

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2019:
Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2019:
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2019:

4322,24
4422,99
8745,23

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru.
Neinvestičný fond nedisponuje majetkom.
Jeho majetok iba finančné prostriedky na účte a v pokladni.
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2019:
8 745,23 €
Neinvestičný fond nemá žiadne záväzky.
-----

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období.
V sledovanom období ne k žiadnym zmenám v štatúte a k zmene v zložení orgánov
neinvestičného fondu:
-----

8. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.
-----

9. Vyjadrenie revízora
Revízor preskúmal hospodárenie neinvestičného fondu a nemá pripomienky.

V Bratislave, 23.3.2020

PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019

Názov: PAULÍNKA, n.f.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdroj
Počiatočný stav na účte
Počiatočný stav v pokladni
Úroky
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2 %)
Finančný dar
anonymné príspevky od fyzických osôb
príspevky od iných organizácií

Spolu

V Bratislave, 23. 03. 2020

Dar

Príspevok

Príjem
4187,91
4322,24
0

5871,92
0
4500

10371,92

8510,15

Pozn.

