Výročná správa za rok 2016
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 20.3.2017 predloženú výročnú správu za rok
2014.
-----

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu.
Neinvestičný fond počas roka 2016 podporil v súlade s účelom fondu:

19. 3. 2016 sme zorganizovali 1.benefičný koncert na podporu zdravia detí s DMO v Evanjelickom
kostole vo Svätom Jure.
09.04.2016 sme zorganizovali 2.benefičný koncert v Evanjelickom kostole vo Svätom Jure, ktorého
výťažok pôjde na podporu liečby samotnej PAULÍNKY RYŠAVEJ.
Na jeseň 14.9. -18.9. 2016 sme zorganizovali relaxačný pobyt pre deti s DMO a ich rodičov,
MOBICAMP, v Penzióne Pažický v Starej Lesnej. S deťmi sme absolvovali výstup na Sliezsky dom,
relaxovali sme v Thermal Parku vo Vrbove a v rámci workshopu pre deti sme mali ergoterapiu –
dekorovanie keramiky.
V súlade s účelom fondu boli financie poskytnuté formou daru deťom s DMO na nákup
rehabilitačných pomôcok, logopedických konzultácií, medikamentóznej liečby, špeciálnej stravy,
terapií, liečbu v Soproni, v centre Possibilitas, rehabilitácií, masáži, hydroterapie, tiflopedické a
dioptrické pomôcky, pohonných hmôt a špeciálnych pomôcok a vyšetrení:
Michaela Červená:
Adrian Lenčeš:
Nela Miklošovičová:
Šimon Muškát:
Jana Babincová:
Hejda:

2 480,00 €
2 717,00 €
1 100,00 €
3 695,00 €
2 000,00 €
1 025,00 €

Paulína Ryšavá:

-----

8 660,21 €

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 1.1.2016:
pokladňa:
329,75 €
Banka:
23 780,72 €
Príjmy:

25 119,90 €

Výdavky
1. Výdavky na správu fondu:
- kancelária:
- poplatky banke:
- daň z príjmov:

860,54 €
121,50 €
0,15 €

2. Výdavky na účel fondu:

21 677,21 €

3. Výdavky spolu:

22 659,40 €

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016:
Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2016:
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2016:

4 735,75 €
22 835,22 €
27 570,97 €

