PAULÍNKA, n.f.

Dňa 25.3.2015

Obvodný úrad Bratislava
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Staromestská 6
814 40 Bratislava

Vec:
Výročná správa za rok 2014 - predloženie
V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2014 neinvestičného fondu
s názvom PAULÍNKA, n.f., so sídlom Panónska 21, 900 21 Svätý Jur.

Mgr. Silvia Podhradská, PhD.
správca PAULÍNKA, n.f.

Kontakt: t. č.: 0915 256 015,
Email: paulinka@paulinka.sk

Výročná správa za rok 2014
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 13.3.2015 predloženú výročnú správu za rok
2014.
-----

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu.
Neinvestičný fond počas roka 2014 podporil v súlade s účelom fondu:
Víkend s Našimi deťmi vo Vysokých tatrách (31.4.2014 - 4.5.2014)
Vďaka štedrému sponzorovi sme prvý májový víkend strávili v Tatrách. Počasie nám prialo a deti to
okomentovali: "Bola super zábava. Škoda, že sme tam neboli dlhšie!" Veru, všetci sme skonštatovali,
že to bol vydarený víkend. Ústretový a vždy usmiaty personál, vydarené počasie, relax v krásnom
prostredí - čo viac sme si môžeme želať? Ďakujeme dobrodincovi s veľkým srdiečkom a našej zlatej
Dagmarke.
Víkend s Našimi deťmi vo Vysokých tatrách (14.10.2014 - 17.5.2014)
V októbri, opäť vďaka štedrému sponzorovi, sme boli v Srtarej Lesnej v Penzióne Pažický . Tentokrát
sme k relaxačnému pobytu mali pridaný aj fantastický kultúrny zážitok - v Tatranskej Lomnici sme boli
na koncerte Richarda Müllera a FRAGILE "HLASY 2". Ďakujeme!
HELPfest 2014
8. júna 2014 sme zorganizovali druhý ročník benefičného koncertu pri príležitosti Dňa detí v krásnom
prostredí Motorestu ESO vo Vlčkovciach. Koncert pritiahol veľa slávnych osobností, ktoré takto
podporili našu snahu podporovať deti a rodiny s DMO a pritiahli takmer 5000 ľudí, ktorí takto prispeli
na dobrú vec.
Finančný výťažok sa použil na zdravotné a rehabilitačné pomôcky a pobyty a medikamentóznu liečbu,
ktoré nepodporuje štát pre Paulínu Ryšavú, Nelu Miklošovičovú, Šimona Muškáta, , Michaelu
Červenú, Petra Sirotňáka a Luciu Barátovú.

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, pohonných hmôt a špeciálnych pomôcok a vyšetrení:
Peter Sirotňák:
Lucia Barátová:
Michaela Červená:
Adrian Lenčeš:
Nela Miklošovičová:
Šimon Muškát:
Paulína Ryšavá:

532 €
1 643,90 €
1 137 €
756 €
833 €
9 609 €
8 991 €

-----

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 1.1.2014:
pokladňa:
20,05 €
Banka:
35 043,25 €
Príjmy:

25 221,53 €

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

710,20 €
81,66 €
0,51 €

2. Výdavky na účel fondu:

23 501,90 €

3. Výdavky spolu:
Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014:
Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2014:
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2014:

-----

2 424,75 €
23 270,61 €
25 695,36 €

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. 2014:
25 695,36 €
Neinvestičný fond nemá žiadne záväzky.
-----

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období.
V sledovanom období nedošlo k zmenám v štatúte a ani k zmene 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, 23.3.2015

.......................................................

PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2014

Názov: PAULÍNKA, n.f.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zdroj
Počiatočný stav na účte
Počiatočný stav v pokladni
Úroky
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)
Finančný dar: Mgr. Miroslav Novotný
Finančný dar: Viktor Krizsan
Finančný dar: anonymné príspevky z Helpfestu 2014

500,00
100,00
3 700,00

Spolu

4 300,00

V Bratislave, 23.3.2015

Pečiatka:

Dar

Príspevok

Príjem
35 043,25
20,05
3,08
20 918,45

55 984,83
Podpis:

Pozn.

