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Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
v zmysle § 23 zákona NR SR č. 540/2007 Z.z. 

(Dodatok k správe audítora) 

Správnej rade, dozornej rade a správcovi Nadácie TA3: 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie TA3 k 31. decembru 2014, ku ktorej sme dňa 29. mája 
2015 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj nepodmienený názor v n~sledujúcom 

I 

znení: 

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu Nadácie TA3 k 31. decembru 2014 a výsledok jej hospodárenia za rok, 1 ktorý sa k 
uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 

V zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sme ti1ž overili, či 
informácie, ktoré sú predmetom účtovníctva a sú uvedené vo výročnej správe Nadácie k 3~. decembru 
2014, sú v súlade s vyššie uvedenou overenou účtovnou závierkou. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Nadácie za výročnú správu 

Štatutárny orgán Nadácie je zodpovedný za vyhotovenie, správnosť a úplnosť výročnej správy v súlade so 
slovenským zákonom o účtovníctve. 

Zodpovednosť audítora za overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

Našou zodpovednosťou je na základe overenia vyjadriť názor na to, či informácie vo výročnej správe, ktoré 
sú predmetom účtovníctva, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnOlil závierkou 
Nadácie. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. P~dľa týchto 
štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať overenie tak, aby sme získali 
primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazeni~ v účtovnej 
závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. 

Súčasťou overenia je uskutočnenie postupov overujúcich súlad tých údajov vo výročnej správe, ktoré sú 
predmetom účtovníctva, s účtovnou závierkou. Zvolené postupy závisia od úsudku audít9ra, vrátane 
posúdenia rizika významných nesprávností vo výročnej správe, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri 
posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy internú kontrolu relevantnú pre zostavenie ~ objektívnu 
prezentáciu výročnej správy, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okjolností, nie 
však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť internej kontroly Nadácie. Údaje a informácie !uvedené vo 
výročnej správe, ktoré neboli získané z účtovnej závierky, sme neoverovali. 

Sme presvedčení, že vykonané overenie je dostatočným a vhodným východiskom pre náš náZOli. 

iP;:i~~-;;;~;~;h~~·~~C~~;~;~·SŽ~·~~~·~k~:··~";:~·.·;·N~~~~ri~'~:'~6j~';8:'8~;';;'B;~ti~'i~~~:'sl;~~k'R;;~bli~""" .......................... . 
T: +421 (o) 2 59350111, F: +421 (o) 2 59350 222, WWW.pwc.comjsk 

The company's ID (IČO) No. 35739347. 
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, S.r.o. (DIČ) 2020270021. 
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, S.r.O. (IČ DPH) SK2020270021. 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, pod vložkou č. 166 11 /8, oddiel: Sro. 
The company is registered in the Commercial Register of Bratislava \ District Court, ref . No. 1661118, Section: Sro. 
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Názor 

, 
Podľa nášho názoru informácie, ktoré sú predmetom účtovnÍCtva a sú uvedené vo výr04nej správe 
Nadácie zostavenej za rok ukončený 31. decembra 2014, sú vo všetkých významných súvislosti~ch v súlade 
s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. 

J 'l 

Ing.E~1~CA 
Licencia SKAU č. 672 

V Bratislave, 29. mája 2015 
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NADÁC A 

1. Základné údaje 

Názov nadácie: Nadácia TA3 

Sídlo nadácie: Gagarinova ul. č. 12,820 15 Bratisla~a 

Právna forma: 117 Nadácia 

IČO: 42257760 

DIČ: 2820018201 

Dátum založenia: 15.02.2011 

Dátum vzniku: 22.02.2011 

Hodnota nadačného imania: 6.638,- EUR 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Káčer - správca nadácie 

Nadácia zapísaná: v Registri nadácií pod č. 203/Na-2002/9d,3 
Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej 
správy 

2. Členovia orgánov 

Správna rada: Michal Gučík 
Vajnorská 1348/2, 831 04 Bratislava 

Igor Čekirda 
Krížna 3, 811 07 Bratislava 

Martina Kyselová 
Romanova 33, 851 02 Bratislava 
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Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 
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NADÁC A 
Správca nadácie: Mgr. Peter Káčer 

Kovácsova 34, 85110 Bratislava 

Dozorná rada: Pavol Zachar 
Stará Černicová 35, 821 05 Bratislava 

Ľubomíra Oravová 
Bulharská 76, 821 04 Bratislava 

Peter Kováč 
Bošániho 15, 841 01 Bratislava 

3. O Nadácii TA3 

Nadácia TA3 bola založená 15. 2. 2011. Jej zakladatel'om je spoločnosť: O.E.N. 

s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapís~ná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B. 

Nadácia TA3 bola založená výlučne na podporu verejnoprospešného ýčelu. 

Účelom nadácie je: 

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 

b) rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 

c) realizácia a ochrana I'udských práv alebo iných humanitných ciel'ov 

d) ochrana zdravia a podpora a rozvoj zdravotníctva 

e) ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre 

zdravý a sociálne prospešný vývoj detí a mládeže 

f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnô~, 

výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti 

g) podpora a rozvoj školstva a vzdelania 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +421 248203511, Fax: +421 248203549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia.ta3.com 
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NADÁC A 
I 

h) podpora a rozvoj vedy a umenia 

i) podpora a rozvoj telovýchovy a športu 

j) podpora a rozvoj podnikatel'ského prostredia 

k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej 

spolupráce 

I) podpora a rozvoj európskej integrácie 

m) individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupiny 

osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

Svoj účel plní Nadácia TA3 najmä poskytovaním finančných prostriedkov 

formou grantov a štipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym 
I 

a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytuj1úcim 

verej noprospešné sl užby. 

4. Prehľad činností vykonaných v roku 2014 

Ako každý rok, aj v roku 2014 bolo ciel'om Nadácie TA3 vyzbierať finančné 
I 

prostriedky, ktoré následne rozdelila žiadatel'om o pomoc. 

Nosným projektom Nadácie TA3 v roku 2014 bola kampaň "Naprieč Sloven~kom 

bez obmedzení", spojená s verejnou zbierkou. Jej ciel'om bolo vyzbierať fina"čné 

prostriedky na liečbu I'udí so zdravotným postihnutím v zdravotníckom zari~dení 

Adeli v Piešťanoch, zameranom špeciálne na pomoc pacientom s diagnózou DMD. 

Hlavnou ideou kampane bola osobná angažovanosť správcu Nadácie TA3 

Mgr. Petra Káčera, ktorý na prelome júla a augusta 2014 prešiel počas 7 dlilí na 

bicykli trasu z Bratislavy do Košíc. Každý jeden deň bicykloval v záujme podp~ry a 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel : +421 24820 3511, Fax: +421 248203549, E-mail: ta3@ta3.com 
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NADÁC A 
I 

pomoci jednému konkrétnemu človeku, ktorý potreboval absolvovať spomínané 

liečenie. Finančné prostriedky na tento účel boli zbierané formou sms z~ierky 

a príspevkov partnerov projektu. Vďaka obrovskej odozve verejnosti sa po~arilo 

vyzbierať sumu, ktorá prekročila pôvodný rozpočet, kalkulovaný na liečen Ie 10 

I'udí. Napokon bolo možné uhradiť rehabilitáciu ešte ďalším dvom I'udom na"'Yše. 

Za tento projekt bol správca Nadácie TA3 Mgr. Peter Káčer oc~nený 

Krištál'ovým krídlom za rok 2014 v kategórii Filantropia. 

V novembri 2014 spustila Nadácia TA3 kampaň na pomoc I'uďorp so 

syndrómom Goldenhar, ktorej ciel'om bolo upriamiť pozornosť verejnosti na I'udí, 

postihnutých týmto zriedkavým vrodený ochorením. 

Začiatkom decembra 2014 Nadácia TA3 v spolupráci so Slovenskou poštQU na 

Vianočnom koncerte, organizovanom Televíziou TA3, slávnostne prezentovala 
I 

projekt zameraný na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov. Slovenská 

pošta v spolupráci s Nadáciou zamestnala na svojich pracoviskách zdra~otne 

znevýhodnených občanov s výhl'adom na dlhodobú spoluprácu v tejto oblasti. 

Na Prvý sviatok vianočný v roku 2014 Nadácia TA3 zorganizovala deň 

s bezdomovcami v nízkoprahovej nocl'ahárni Sv.Vincenta De Paul v Bratislave. 

Zámerom tohto podujatia bolo nielen spríjemniť Vianoce I'uďom bez domov~, ale 

aj upriamiť všeobecnú pozornosť na vážny sociálny a spoločenský fenomén, 

ktorým je bezdomovectvo. Apel na verejnosť mal pozitívnu odozvu, ktorou bola: 

verejná zbierka, organizovaná priamo na mieste na pomoc klientom nocl'ahárne, 

ktorá skončila s výnosom 2 800 EUR. Ďalšie finančné prostriedky pou~ázali 

darcovia na účet Nadácie TA3. Okrem finančnej pomoci sa Nadácia v nocl'afnárni 

angažovala pri podávaní vianočnej kapustnice, zabezpečila vystúpenia viacerých 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 
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NADÁC IA 
umelcova prispela materiálnou formou (trvanlivé potraviny, obuv, šatstvo, 

kozmetika). 

Všetky vyššie spomínané aktivity Nadácie TA3 za rok 2014 mediálne 

podporovala Televízia TA3. Najmarkantnejším prínosom tejto spolupráce bola 

široká publicita jednotlivých podujatí, vďaka čomu sa podarilo osloviť verejnGsť aj 

sponzorov v ovel'a väčšej miere, ako by to bolo možné v prípade, ak by t~káto 

podpora činnosti a aktivít Nadácie TA3 neexistovala. 

5. Prehľad príjmov (výnosov) 

Celkové výnosy Nadácie TA3, počas roka 2014 dosiahli výšku 73469,20 EEUR. 

Zdroj / pôvod príjmu Suma v EUR 

Tržby za predaný tovar 13 OOID,OO 

Prijaté príspevky od iných organizácií 47777,79 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 4521,55 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 164,34 

Prijaté príspevky z verejných zbierok 8000,00 

Iný príjem (úroky z BU) 4,52 
I 

Spolu 734691,20 

Výnosy budúcich období 

Zdroj / pôvod príjmu Suma v EUR 

Nerozdelené príspevky prijaté v roku 2014 

Spolu 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +421 248203511, Fax: +42 1 248203549, E-mail: ta3@ta3.com 
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NADÁC A 
6. Prehľad o darcoch 

Nadácia TA3 získala v roku 2014 dary vo výške 90205,57 EUR. 

Darcovia Suma v EUR 

LIENKY BRUSEL, Haesendonckstraat 108, Brusel 23p,OO 

C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12, Bratislava 46 150,00 

Motor-Presse Slovakia, s.r.o., Prievozská 18, 

Bratislava 
50,00 

LLP Dynamics Slovakia s.r.o., Galvániho 7, Bratislava 30p,OO 

Carol line spol. s r.o., Sibírska 35, Bratislava 500,00 

Nadácia Krištál'ové krídlo, Zatevná 8, Bratislava 5000,00 

KLUB SOO, Obchodná 6, Bratislava 5 OO~,OO 

Jozef Mikyška, Svätoplukova 70, Senec 2000,00 

Smutná Margita - Borošová, Fándlyho 15, Senec 40ID,OO 

Anonymné bezhotovostné vklady na bežný účet 2 124,55 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 161,34 

Darcovské SMS (vererejná zbierka) 28 178,00 
, 

Darcovské SMS (DMS) 10t68 

Spolu 90205#57 

Prijaté a nerozdelené dary k 31.12.2014 vo výške 29 738,89 EUR zahlTnuté 

v tabul'ke vyššie, eviduje Nadácia TA3 v účtovnej závierke ako výnosy budúcich 

období. Uvedené dary budú v súlade s nadačnou listinou rozdelené v roku 2Q15. 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +4212482035 11, Fax: + 42124820 3549, E-mail : ta3@ta3.com 
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NADÁCIA 

7. Celkové výdavky (náklady) 

Celkové náklady Nadácie TA3 tvorili sumu 73 469,20 EUR. 

Výdavky / náklady Suma v EUR 

Poskytnuté dary fyzickým osobám 10047,00 

Poskytnuté iným účtovným jednotkám 20200,00 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 8000,00 

Náklady na predaný tovar 13 000,00 

Správa nadácie - propagácia verejnoprospešného 
17432,76 

účelu 

Správa nadácie - ostatná réžia 4589,52 

Správa nadácie - daň a poplatky na BU 199,32 

Spolu 73469,20 

8. Prehľad o poskytnutých daroch a príspevkoch 

Nadácia TA3 poskytla v roku 2014 dary a príspevky vo výške 38 247,00 EUR. 

Obdarovaný Účel 

MAJAK NADEJE, n. 0., Príspevok na sociálne 

Karpatská 24, Bratislava výdavky 

DSS MUDr. Dallosa n. 0., Elektrický invalidný vozík 

Moravský Svätý Ján 5 

MAJAK NADEJE, n. 0., Príspevok na vybavenie 

Karpatská 24, Bratislava terapeutickej miestnosti 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +421248203511, Fax : +421248203549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia.ta3.com 

Suma v EUR 

50,00 

2000,00 

400,00 
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NADÁCIA 

Mesto Nové Zámky Podpora dopravnej 

Hlavné Námestie 10, Nové Zámky vybavenosti miest a obcí 

Slávia vodné polo menežment, Podpora činnosti družstva 

Junácka 4, Bratislava žiakov Slávia UK 

REFUGIUM s.r.o., Nákup enteráInej výživy pre 

Súvoz 739, Trenčín pacienta 

DSS MUDr. Dal/osa n. 0., Príspevok na nákup 

Moravský Svätý Ján 5 zdravotnej pomôcky 

Tibor Dundek, Príspevok na canisterapiu 

Ľubl/anská 8, Žilina 

Alexandra Lukáčová, Príspevok na úhradu liečby 

Nezábudkova 16, Bratislava onkologickej liečby 

Kristína Pavlove, Príspevok na kúpel'nú liečbu 

Sládkovičova 220, Klenovec 

Miriama Urdová, Príspevok na rehabilitačný 

Mosná 49/8, Handlová pobyt 

Peter Baláž, Príspevok na oblečenie, 

Agátová 1/ A, Bratislava pomôcky do školy 

Emil Gonda, Príspevok na rehabilitačný 

Kriváň 537 pobyt 

Marcel BabeI'a, Príspevok na liečenie 

Solivarská 76, Prešov 

Monika Striblová, Príspevok na vykurovanie 

Plavé Vozokany 293 rodinného domu 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republ ika 

Tel: +421 2 4820 3511, Fax: +421 248203549, E-mail: ta3@ta3.com 
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16 150,00 

1000,00 

300,00 

300,00 

235,00 

202,00 

202,00 

2808,00 

200,00 

2000,00 

600,00 

400,00 
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NADÁCIA 

Helena Rácová, Príspevok na ošetrenie, 

Staničná 100/5, Kuzmice plienky, drevo 

Ing. Jana Tuchyňová, Príspevok na rehabilitácie 

Fándlyho 42/26, Častá 

Eva Sebová, Príspevok na kúpu 

Horné Saliby 27 mechanického inv. vozíka 

Ivan Kelčík, Stredný Sliač - Seč Doplatok za služby ZPS DD 

729/11, Liptovské Sliače Liptovské Sliače 

Alexandra Zimmermannová, Príspevok na zakúpenie 

Janka Král'a 2, Nitra chladničky 

Jana Kollárová, Príspevok na zabezpečenie 

Dvorčanská 63, Nitra životných potrieb 

M. Hlaváčová, Zábezpeka na byt 

Fraňa Král'a 66, Žarnovica 

Zeus Lukáč, Príspevok na zdravotné 

SNP 955/45, Galanta potreby, lieky 

Peter Hynšt, Príspevok na cestovné do 

Oravský Podzámok 137/12 školy 

Michaela Kosecová, Príspevok na zabezpečenie 

Podhorská 274/6, Dubová životných potrieb 

Katarína Poliaková, Príspevok na rehabilitačný 

Generála Štefánika 62, Kežmarok pobyt 

Jana Hrabovská, Príspevok na rehabilitačný 

Štefánikova 38, Michalovce pobyt 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 
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Web: nadacia.ta3.com 

300,00 

300,00 

100,00 

500,00 

400,00 

300,00 

500,00 

400,00 

300,00 

300,00 

2000,00 

2000,00 
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Alex Veselý, Príspevok na rehabilitačný 
2 000,00 

Kameničany 104, Slávnica pobyt 

Erik Veselý, Príspevok na rehabilitačný 
2000,00 

Kameničany 104, Slávnica pobyt 

Spolu 38247,00 

9. Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie 

Správca Nadácie TA3 nepoberal v roku 2014 žiadnu odmenu za výkon funkcie. 

Ostatné orgány, ustanovené nadačnou listinou vykonávajú svoju činnosť bez 

nároku na odmenu. 

10. Nadačné fondy 

Nadácia TA3 nezaložila a nespravovala žiadne nadačné fondy. 
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NADÁCIA 
11. Plán nákladov na správu nadácie na rok 2014 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE TA3 
konanejS.12.2013 

Prítomní: 
1. Michal Gučík, bytom Vajnorská 2, 831 04 Bratislava - člen správnej rady 
2. Igor Čekirda, bytom Krížna 3, 811 07 Bratislava - člen správnej rady 
3. Martina Kyselová, bytom Romanova 33, 85102 Bratislava - člen správnej rady 
4. Peter Káčer, bytom Kovácsova 34, 85110 Bratislava - správca nadácie 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Oboznámenie členov správnej rady s návrhom na rozpočet Nadácie TA3 na rok 

2014. 
3. Schválenie rozpočtu Nadácie TA3 na rok 2014. 

Priebeh zasadnutia: 
1. Zasadnutie správnej rady Nadácie TA3 bolo zvolané za účelom schválenia rozpočtu 

nadácie na rok 2014. Zasadnutie správnej rady otvoril člen správnej rady Nadácie 
TA3, Michal GuČík. 
Michal Gučík skonštatoval, že na zasadnutí správnej rady sú prítomní 3 členovia 
správnej rady, a teda správna rada je v súlade s čl. VII bod 1.13 Nadačnej listiny 
uznášaniaschopná. 

2. Správca Nadácie TA3, Peter Káčer, oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu 
nadácie na rok 2014. 

3. Členovia správnej rady Nadácie TA3 sa oboznámili s návrhom a rozpočet podl'a 
prílohy č. 1 schválili. 

V Bratislave 5. 12. 2013 

• Počet členov Správnej rady: 3 
• Počet členov Správnej rady, ktorý sa zúčastnili hlasovania: 3 

• Za:3 
• Proti : O 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +421 2482035 11, Fax: +421 248203549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia.ta3.com 
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NADÁCIA 

Prílohy: 
• Príloha č.l : Rozpočet Nadácie TA3 za rok 2014 

Michal Gučík - člen správnej rady 

Igor Čekirda - člen správnej rady 

Martina Kyselová - člen správnej rady 

Peter Káčer - správca 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +421 2 48203511, Fax: +421 2 48203549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia. ta3 .com 
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NADÁCIA 

Príloha č.1 

ROZPOČET NADÁCIE TA3 NA ROK 2014 

Výdavky (náklady) na správu 2014 
náklady na ochranu a zhodnotenie 

majetku nadácie 

náklady na propagáciu 
verejnoprospešného účelu nadácie 
alebo účelu nadačného fondu 
náklady na prevádzku nadácie 

náklady na odmenu za výkon funkcie 
správcu 
náhrady výdavkov podra osobitného 

predpisu 
mzdové náklady 

iné náklady na ostatné činnosti spojené 
s prevádzkou nadácie 

SPOLU 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +421 2482035 11, Fax: +421 2 4820 3549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia.ta3.com 

100,00 

18000,00 

1000,00 
0,00 

0,00 

0,00 
5000,00 

24100,00 
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NADÁCIA 
12. Zámery Nadácie TA3 na rok 2015 

Nadácia TA3 plánuje v roku 2015 pokračovať vo svojej činnosti a napíňaní 

verejnoprospešného účelu v súlade s nadačnou listinou. 

13. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2014 

Ročná účtovná uzávierka, jej zhodnotenie, ako i výrok audítora k ročnej 

uzávierke sú obsiahnuté v prílohách k tejto výročnej správy. 

V Bratislave 29. 5. 2015 

" \...-!/~ f O..A... 
I" ~~'-"~ L-

Mgr. Peter Káčer 
Správca nadácie 

Zoznam príloh Výročnej správy Nadácie TA3 za rok 2014: 

1. Ročná účtovná závierka a správa nezávislého audítora 

Nadácia TA3 
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika 

Tel: +421 248203511, Fax: +421248203549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia.ta3 .com 
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Nadácia TA3 

Účtovná závierka k 31. decembru 2014 
a Správa nezávislého audítora 

máj 2015 



r 

pwc 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

Správnej rade, dozornej rade a správcovi Nadácie TA3: 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Nadácie TA3, ktorá pozostáva zo súvahy k 
31. decembru 2014, výkazu ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámok, ktoré 
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny 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 audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe 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 úsudku 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. 

Názor 

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu Nadácie TA3 k 31. decembru 2014 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k 
uvedenému dátumu skončil, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 

.Q. -J ~-kL- '-e--- -
p'~~aterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 
Licencia SKAU č. 161 

V Bratislave, 29. mája 2015 

Ing~a . xdCCA Lic~~riiu č. 672 

rp~i~~;;;~·i~~h~·~~~·C~~;~·;~·si~~~~~k~;·~:;:~·.·;·NÓ~~~h~'~:'-;;;ó;~'~'š:"š~;';;'ii;~ti~l~~~;'si~~~iR'~;~bŽi~" .............................. . 
T: +421 (o) 2 59350 111, F: +421 (o) 2 59350 222, wwW.pwc.comjsk 

The company's ID (IČO) No. 35739347. 
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ) 2020270021 . 
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH) SK2020270021. 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. pod vložkou č. 16611/B. oddiel: Sro. 
The company is registered in the Commercial", Register of Bratislava 1 Oistrict Court, ref. No. 16611 /B, Section: Sro. 



I UZNUJ_1 

I 1 Úč NUJ 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

neziskovej účtovnej jednotky 
v sústave podvojného účtovníctva 

11111 111 11 11111111111111111 11 I 

zostavená k 3 1 . 1 2. 2 O 1 4 

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. 
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou , a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 

Á Ä 8 Č V É F G H í J K l MNO P Q R Š T Ú V X Ý Ž o f 2 3 456 789 

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka 

2 8 2 O O 1 82 O 1 
IČO 

EJ riadna o zostavená Za obdobie 

4 2 2 5 7 7 6 O D mimoriadna D schválená 

SlD SK NACE 

Priložené súčasti účtovnej závierky 

o Súvaha (Oč NUJ 1-01 ) 

o Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01 ) 

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky 

Nad á c i a T A 3 

Sídlo účtovnej jednotky 

Ulica 

G a 9 a r i n o v a 
PSČ Obec 

8 2 O 1 5 B r a t i S I a v a 

Č íslo telefónu Číslo faxu 

O / o 
E-mailová adresa 

nadac i a@ t a3 c am 

Zostavená dňa : 

2 9 . 0 5 .20 1 5 

Schválená dňa : 

2 O 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

/~ 

Záznamy daňového úradu 

(vyznač{ sa x) 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
obdobie 

o Poznámky (Oč NUJ. 3-01) 

/ 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 

Mesiac Rok 

od0120 1 4 

do 1 2 2 O 1 4 

od0 1 20 1 3 

do 1 2 2 O 1 3 

(vyznačí sa x) 

Číslo 

1 2 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky: 

L MFSR201 3 

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu ~ 
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I Súvaha (Oč NUJ 1-01 ) 

Bezprostredne 

č.r. Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 
Strana aktív účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001 

1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 003 
012-(072+091AÚ) 

Softvér 013 - (073+091AÚ) 004 

Ocenitel'né práva 014 - (074 + 091AÚ) 005 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 
006 

+ 091 AÚ) 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 . 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 

008 
(051- 095AÚ) 

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 

Pozemky (031) 010 x 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 x . 
Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 012 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnutel'ných vecí 
013 

022 - (082 + 092AÚ) 

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014 

Pestovatel'ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015 

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 
020 

- 095AÚ) 
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
022 

spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
023 , spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 

, Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) -
025 096 AÚ 

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 -
028 096 AÚ) 
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I Súvaha (Úč NUJ 1-01 ) 

Bezprostredne 
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 

Strana aktív č.r. účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEžNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 63441 63441 12123 

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030 

Materiál (112 + 119) - 191 031 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 032 
+122)-(192+193) 

Výrobky (123 - 194) 033 

Zvieratá (124 -195) 034 

Tovar (132 + 139) - 196 035 

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU -
036 

391 AÚ) 
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037 

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038 

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039 

, Pohl'adávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040 

Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) 
041 

- 391AÚ 
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 

Pohl'adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 
, 

Ostatné pohl'adávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
045 x 

(336 ) 

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x 

Pohl'adávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
047 x 

a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 048 

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049 

Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050 

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 63441 63441 12123 

Pokladnica (211 + 213) 052 46 x 46 31 

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 63395 x 63395 12092 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) 
055 

- 291AÚ 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056 

C. ČASOVÉ ROZLíŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 

1. Náklady budúcich období (381) 058 

Príjmy budúcich období (385) 059 

MAJETOK SPOLU r. 001 + r, 029 + r. 057 060 63441 63441 12123 
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I Súvaha (Úč NUJ 1-01 ) I 
Bežné účtovné 

Bezprostredne 
Strana pasív č.r. 

obdobie 
predchádzajúce účtovné 

_I. 

a b 5 6 
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 

061 6638 6638 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 6638 6638 

Základné imanie (411 ) 063 6638 6638 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 
Fond reprodukcie (413) 065 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068 

Rezervný fond (421) 069 

Fondy tvorené zo zisku (423) 070 

Ostatné fondy (427) 071 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 
1(+· -428) 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
073 

068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) O O 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 27064 5485 

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 

Rezervy zákonné (451AÚ) 076 

Ostatné rezervy (459AÚ) 077 

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 

Vydané dlhopisy (473) 081 

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 
3. Krátkodobé zävazky r. 088 až r. 096 087 27064 5485 

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 27064 5485 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

090 1(336) 

Daňové záväzky (341 až 345) 091 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
092 

rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

093 (367) 
Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 

Spojovací účet pri združení (396) 095 

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098 

Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) 099 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100 

C. ČASOVÉ ROZLíŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 29739 
1. Výdavky budúcich období (383) 102 

Výnosy budúcich obdobi (384) 103 29739 
VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 63441 12123 
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) I 

Číslo Číslo 
Činnosť Bezprostredne 

účtu 
Náklady riadku Hlavná predchádzajúce 

nezdaňovaná 
Zdaňovaná Spolu účtovné obdobie 

a b c 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 01 89 89 

502 Spotreba energie 02 

504 Predaný tovar 03 13000 13000 

511 Opravy a udržiavanie 04 

512 Cestovné 05 

513 Náklady na reprezentáciu 06 

518 Ostatné služby 07 20557 20557 7974 

521 Mzdové náklady 08 

524 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 09 
Ipoistenie 

525 Ostatné sociálne poistenie 10 

527 Zákonné sociálne náklady 11 

528 Ostatné sociálne náklady 12 

531 Daň z motorových vozidiel 13 

532 Daň z nehnuterností 14 

538 Ostatné dane a poplatky 15 57 57 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 

542 Ostatné pokuty a penále 17 

543 Odpísanie pohľadávky 18 

544 Úroky 19 

545 Kurzové straty 20 

546 Dary 21 

547 Osobitné náklady 22 1376 1376 

548 Manká a škody 23 

549 Iné ostatné náklady 24 143 143 24 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

25 dlhodobého hmotného majetku 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
552 nehmotného majetku a dlhodobého 26 

hmotného majetku 

553 Predané cenné papiere 27 

554 Predaný materiál 28 

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 

556 Tvorba fondov 30 

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 

561 Poskytnuté príspevky organizačným 33 
zložkám 

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 34 20200 20200 4000 "ednotkám 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 10047 10047 4305 

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 36 
dane 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 8000 8000 

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 73469 73469 16303 
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I Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) I 

Číslo Číslo 
Činnosť Bezprostredne 

účtu 
Výnosy riadku Hlavná predchádzajúce 

nezdaňovaná 
Zdaňovaná Spolu účtovné obdobie 

a b c 1 2 3 4 

601 Tržby za vlastné výrobky 39 

602 Tržby z predaja služieb 40 

604 Tržby za predaný tovar 41 13000 13000 

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 

614 Zmena stavu zásob zvierat 45 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 

641 Zmluvné pokuty a penále 50 

642 Ostatné pokuty a penále 51 

643 Platby za odpísané pohľadávky 52 

644 Úroky 53 2 2 1 

645 Kurzové zisky 54 

646 Prijaté dary 55 

647 Osobitné výnosy 56 

648 Zákonné poplatky 57 

649 Iné ostatné výnosy 58 

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

59 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 

653 Tržby z predaja cenných papierov a 61 
podielov 

654 Tržby z predaja materiálu 62 

655 Výnosy z krátkodobého finančného 63 
majetku 

656 Výnosy z použitia fondu 64 

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 

658 Výnosy z nájmu majetku 66 

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 47778 47778 14800 
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 4525 4525 305 
664 Prijaté členské príspevky 70 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 164 164 88 
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 8000 8000 11 09 

691 Dotácie 73 
Učtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 73469 73469 16303 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 

75 O O O r. 74 - r. 38 
591 Daň z príjmov 76 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 
Výsledok hospodárenia po zdanení 

78 O O O (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+1-) 
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I. Všeobecné údaje 

(1) Názov a sídlo účtovnej jednotky: 

Názov účtovnej jednotky: NADÁCIATA3 

Sídlo účtovnej jednotky: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava 

Dátum jej založenia: 15. februára 2011 

Dátum vzniku (zápisu do registra nadácií): 22. februára 2011 

Identifikačné číslo účtovnej jednotky: 42257760 

(2) Informácie o členoch štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti: 

Orgán Funkcia Meno 
Statutárny správca nadácie Peter Káčer 

člen dozornej rady Pavol Zachar 
Dozorný člen dozornej rady Ľubomíra Oravová 

člen dozornej rady Peter Kováč 
člen správnej rady Michal Gučík 

Iný člen správnej rady Igor Čekirda 
člen správnej rady Martina Kyselová 

(3) Opis činnosti: 

Verejnoprospešný účel nadácie 

Prostriedky nadácie sa používajú najmä na podporu nasledujúcich 
verejnoprospešných účelov: 

Hlavná činnosť: - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 

- rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 

- realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných 
cieľov 

- ochrana zdravia a podpora a rozvoj zdravotníctva 

- ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého 
pre zdravý a sociálne prospešný vývoj detí a mládeže 

- ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných 
hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej 
oblasti 

- podpora a rozvoj školstva a vzdelania 
- podpora a rozvoj vedy a umenia 
- podpora a rozvoj telovýchovy a športu 

- podpora a rozvoj podnikateľského prostredia 

- podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a 
regionálnej spolupráce 

- podpora a rozvoj európskej integrácie 

- individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo 
skupiny osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo 
potrebujú naliehavú _pomoc priJJostihnutí živelnou pohromou 
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Poznámky k účtovnej závierke 

(4) Prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, alebo počet 

zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho počet 
vedúcich zamestnancov: 

Nadácia nezamestnávala v roku 2013 a 2014 žiadnych zamestnancov. 

(5) Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2014 je nasledovná: 

Podiel na základnom Iný podiel na 
imaní ostatných 

položkách VI 
Hlasovacie ako na 

práva základnom 
Spoločníci/akcionári v eurách v% v% imanív% 

C.E.N. s.r.o., IČO: 35780886 6638 100 100 O 
Spolu 6638 100 100 O 

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach: 

(1) Táto riadna účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že Nadácia TA3 bude 
pokračovať vo svojej činnosti. 

(2) Použité účtovné zásady a účtovné metódy 

a) Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 
a s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom 
podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách. 

b) Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ 
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohl'adu na dátum ich 

,..- platenia. 

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov 

a) Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). 

b) Nadácia v roku 2014 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 

c) Nadácia v roku 2014 nenadobudla žiadny dlhodobý finančný majetok. 

d) Nakupované zásoby Nadácie boli ocenené obstarávacou cenou. 

e) Pohľadávky Nadácie boli ocenené v nominálnej hodnote. 

f) Peňažné prostriedky sa oceňujú v menovitej hodnote. 

g) Záväzky Nadácie boli ocenené v nominálnej hodnote. 

h) Nadácia v roku 2014 neevidovala žiadne rezervy. 
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,.. . 

Poznámky k účtovnej závierke 

i) Výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

j) Nadácia v roku 2014 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch. 

k) Nadácia v roku 2014 nevykazovala daň z príjmu. 

(4) Spôsob vykazovania nákladov a výnosov 

a) V čase podpísania zmluvy o darovaní (prijatie) Nadácia zaúčtuje príspevky na ťarchu účtu pohľadávok 
a v prospech výnosov. Nadácia účtuje o prijatých príspevkoch na ťarchu bankových účtov alebo na 
ťarchu účtu zásob a v prospech účtu pohl'adávok. Prostriedky prijaté priamo na bankový účet bez 
zmluvy o darovaní sa účtujú priamo v prospech účtu výnosov. 

b) Poskytnuté príspevky Nadácia účtuje na ťarchu účtu nákladov a v prospech súvahového účtu záväzkov. 
Poskytnuté príspevky resp. dary sú následne odoslané z bankového účtu resp. zo zásob a zaúčtované 
na ťarchu účtu záväzkov. 

(5) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 

Nadácia v roku 2014 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 

(6) Prepočet údajov v cudzích menách na slovenská menu 

Nadácia neeviduje majetok a záväzky v cudzej mene. 

III. Informácie, ktoré dopíňajú a vysvetl'ujú údaje v súvahe 

(1) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého 
finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa 
uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

Stav na konci bezprostredne 
Stav na konci bežného predchádzajúceho 

Krátkodobý finančný majetok účtovného obdobia účtovného obdobia 
Pokladnica 46 31 
Ceniny - -
Bežné bankové účty 63395 12092 
Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok - -
Peniaze na ceste - -
Spolu 63441 12123 

(2) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti: 

Nadácia neeviduje ku dňu zostavenia účtovnej závierky žiadne pohl'adávky. 

(3) Údaje o zúčtovaní zisku vykázanom v minulých účtovných obdobiach: 

V roku 2013 vykázala Nadácia nulový hospodársky výsledok. 
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Poznámky k účtovnej závierke 

(4) Informácia o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku 

Stav na Stav na 
začiatku Prírastky Úbytky Presuny konci 
bežného bežného 
účtovného 

(+) (-) (+, -) 
účtovného 

obdobia obdobia 
Imanie a fondy 
Základné imanie 6638 6638 

z toho: 
nadačné imanie 
v nadácii 6638 6638 
vklady_ zakladateľov 
prioritný majetok 

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 
Fond reprodukcie 
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

Fondy zo zisku 
Rezervný_fond 
Fondy tvorené zo zisku 
Ostatné fondy 
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 
Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 
Spolu 6638 6638 

(5) Druhy a splatnosť záväzkov 

Stav na konci bezprostredne 
Druh záväzkov Stav na konci bežného predchádzajúceho 

I.. účtovného obdobia účtovného obdobia 
Záväzky po lehote splatnosti 26458 4772 
Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka 606 712 
Krátkodobé záväzky spolu 27064 5484 
Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti od jedného do piatich rokov -
vrátane -
Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti viac ako päť rokov - -
Dlhodobé záväzky spolu - -
Krátkodobé a dlhodobé záväzky 
spolu 27064 5484 
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Poznámky k účtovnej závierke 

,... (6) Informácie o významných položkách výnosov budúcich období 

Stav na konci 
Položky výnosov bezprostredne Stav na konci 
budúcich období z predchádzajúceho bežného účtovného 
dôvodu účtovného obdobia Prírastky Úbytky obdobia 
Nerozdelené prijaté 
príspevky z verejných 
zbierok a iných 
organizácii O 29739 O 29739 
Spolu O 29739 O 29739 

IV. Informácie, ktoré dopíňajú a vysvetl'ujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie (Výkaz ziskov a strát r. 68 až 72): 

Učet r. VZaS Po~is 2014 2013 
662 68 Prijaté príspevky od iných organizácií 47778 14800 
663 69 Prijaté príspevky od fyzických osôb 4525 305 
665 71 Príspevky z podielu zaplatenej dane 164 88 
667 72 Prijaté príspevky z verejných zbierok 8000 1 109 

Spolu 60467 16302 

(2) Tržby za predaná tovar (Výkaz ziskov a strát r. 41): 

Učet r. VZaS Popis 2014 2013 
604 41 rT"ržby za predaný tovar 13000 O 

S~olu 13000 O 

L_ 

r 
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Poznámky k účtovnej závierke 

(3) Údaje o položkách nákladov: 

Popis 2014 2013 
Náklady za poskytnuté služby, z toho: 73469 16302 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1 1 
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1 1 
iné uisťovacie audítorské služby O O 
súvisiace audítorské služby O O 
daňové poradenstvo O O 
ostatné neaudítorské služby O O 

Nepodnikateľská činnosť, z toho: 73468 16301 
Spotreba materiálu 89 O 
Predaný tovar 13000 O 
Služby 20556 7972 
Ostatné dane a poplatky 57 O 
Iné ostatné náklady 143 24 
Osobitné náklady 1 376 O 
Poskytnuté príspevky iným org. jednotkám O O 
Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 20200 4000 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10047 4305 
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 8000 O 

Podnikate/'ská činnosť O O 

V. Daň z príjmov 

Nadácia má príjmy a výdavky iba v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou činnosťou. 

VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, a do dňa zostavenia účtovnej závierky 

Nadácii nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná 
závierka, a ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky k 31 . decembra 
2014, resp. by významnejším spôsobom ovplyvňovali činnosť nadácie v nasledujúcich obdobiach. 
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