Správa
Revízorky Nadácie Centra pre filantropiu
z previerky činnosti, vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky
a výročnej správy za rok 2018

Podľa § 27 ods. 3 a 4 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov v platnom znení (v texte ďalej len „zákon o nadáciách“ v príslušnom gramatickom
tvare) revízorka: Caroline Lišková vykonala previerku všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti
Nadácie Centra pre filantropiu (v texte ďalej len „Nadácia“ v príslušnom gramatickom tvare), jej účtovnej
závierky a výročnej správy.
Správkyňou Nadácie, boli revízorke predložené všetky zakladajúce a registračné listiny, účtovné doklady,
účtovná osnova na rok 2018, hlavná kniha, ďalej prvotné doklady ako sú bankové výpisy, dodávateľské
faktúry, interné doklady, zmluvy a inventarizácia účtov. Súčasne bola k previerke doručená účtovná závierka
Nadácie za rok 2018 a výročná správa za rok 2018, ktorá obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 35
ods. 2 zákona o nadáciách vrátane účtovnej závierky a výroku audítora.
Nadácia podľa Nadačnej listiny podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je najmä:
a) rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu,
b) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
d) ochrana a tvorba životného prostredia,
e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
f) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
g) ochrana práv detí a mládeže,
h) rozvoj a podpora vedy,
i) rozvoj a podpora telovýchovy,
j) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
k) humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
I) podpora sociálnej pomoci.
Na základe uvedených skutočností konštatujeme, že:
•

Účtovníctvo Nadácie je vedené v súlade so zákonom a postupmi stanovenými Opatrením MF SR č.
MF/24342/2007 – 74 pre účtovné jednotky ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania, o čom svedčí aj výrok audítora, spoločnosti JURA audit spol. s r.o., zastúpenej
zodpovednou audítorkou Ing. Jarmila Juricová, ktorá dňa 12.4.2018 vydala správu nezávislého
audítora pre správnu radu Nadácie, s výrokom, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie a výsledku jej
hospodárenia ku dňu 31.12.2018 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

•

Výročná správa za rok 2018 obsahuje všetky náležitosti, ktoré predpisuje § 35 zákona o nadáciách.

•

Výročnú správu predložila správkyňa Nadácie v zákonom stanovenom termíne.
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•

Neboli zistené žiadne nedostatky alebo skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s Nadačnou listinou, so
správou alebo nakladaním s majetkom nadácie, ktorý môže byť použitý len v súlade
s verejnoprospešným účelom nadácie a na úhradu výdavkov (nákladov) nadácie.

Záver:
S c h v a ľ u j e me predloženú účtovnú závierku a výročnú správu Nadácie Centra pre filantropiu za rok
2018 a súčasne odporúčame správnej rade Nadácie Centra pre filantropiu, aby v zmysle Nadačnej listiny
účtovnú závierku za rok 2018 a Výročnú správu Nadácie Centra pre filantropiu za rok 2018 schválila.
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