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Poslaním Nadácie ADELI je v prvom rade financovanie vysoko účinnej neurorehabilitácie, ktorú náš verejný zdravotný
systém poistenia stále nehradí.
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Nadácia ADELI sa zaraďuje na 7. miesto z hľadiska veľkosti na Slovensku a pôsobíme v službách našim klientov už sedem rokov.
Napriek pandemickej situácii sa nám darilo v získavaní finančných prostriedkov
z 2% daní. Tento zdroj je pre nás dlhodobo kľúčový a tvorí viac ako 70% našich
príjmov. Celkový príjem za rok 2021 z 2% daní bol 1 099 884,99 EUR, čo je oproti
minulému roku nárast o 28%. Vnímame to ako prejav dôvery voči tomu čo robíme,
ako pomáhame a ako spolupracujeme s ADELI Medical Center.
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PRÍHOVOR

SPRÁVKYNE

Milí priatelia, priaznivci Nadácie ADELI,
ďakujeme za pokračujúcu dôveru a vernosť. Veľmi si ju vážime a zaväzuje nás ku kvalite našich služieb pre členov Klubu Nadácie, ktorých máme
cez tisíc.
Rovnako ako rok 2020 bol z dôvodu pandemickej situácie náročný, aj rok
2021 preskúšal naše sily. Pravidelné testovanie zamestnancov i klientov,
dodržiavanie opatrení, nás oberalo o možnosti a príležitosti. Nemohlo
nám to však zabrániť v plnom nasadení poskytovať služby členom Klubu
Nadácie a realizovať aj nové nápady. Neochvejne sme napĺňali našu víziu,
podporovať finančne liečbu neurologických pacientov, detí aj dospelých
a navyše sa nám podarilo zrealizovať veľa výnimočných projektov a podujatí, ktorými sme podporili dobré meno Nadácie a spríjemnili rehabilitáciu našim pacientom zapojením do kultúrnych a kreatívnych podujatí.
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Okrem 2% daní sme získavali finančné prostriedky aj z darov od darcov, projektov
s našimi partnermi, z výťažku charitatívneho kalendára ako aj z aukcie unikátnych
obrazov vytvorených našimi pacientami a umelcami svetového mena. Vďaka našim partnerom a darcom môžeme byť v našom úsilí financovať neurorehabilitácie
pre čo najviac klientov ešte úspešnejší a preto veľké ďakujem patrí všetkým naším
darcom, ktorí podporujú našich pacientov na ich ceste k zdravšiemu životu. Vážime si každé euro, či už od občana, alebo firmy, ktorí myslia aj na znevýhodnených
ľudí.
Oceňujem aj zanietenie obnoveného tímu Nadácie ADELI a dobrovoľníkov, ktorí
pomáhajú napĺňať víziu Nadácie. Veľké ĎAKUJEM.
Túto správu píšem v neľahkom období hrozivej situácie na Ukrajine a premýšľam,
či už skúšok nebolo dosť. Uvedomujem si, že v tomto náročnom období je pomoc
pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a rodinám v ťažkej životnej situácii, ešte
dôležitejšia ako doteraz. Potrebujeme pokračovať v našej službe a pomáhať intenzívne a rozširovať škálu našej pomoci.
Verím v lepšie časy a v to, že prejdeme skúškami vďaka hodnotám, ktoré nosíme
v sebe, ktoré nám dávajú silu a odhodlanie pokračovať a byť tu jeden pre druhého.

Cyprichová

Ing. Zuzana Cyprichová
Výkonná riaditeľka a správkyňa Nadácie ADELI
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POSLANIE

NADÁCIE ADELI

NAŠE POSLANIE
Pomáhame členom Klubu Nadácie ADELI, pacientom a ich rodinám
v získavaní finančných prostriedkov na vysoko účinnú neurorehabilitačnú liečbu. Pomáha pacientom na ceste k samostatnosti, eliminovania
odkázanosti a začlenenia do spoločnosti, čím zlepšuje ich kvalitu života.

NAŠA VÍZIA
Veríme v najkvalitnejšiu celosvetovú neurologickú
liečbu pre každého pacienta podľa jeho individuálnych potrieb. Podávame pomocnú ruku, aby sa liečenie stalo dostupným, pre každého kto to potrebuje.

NAŠA MISIA
Nadácia ADELI, poskytujeme podporu
na ceste za kvalitnou liečbou
a kvalitou života.

Každý chorý túži po najúčinnejšej liečbe, ktorá mu pomôže zlepšiť jeho zdravotný stav. Špičková neurorehabilitácia, potrebná pri
neurologických diagnózach, však na Slovensku nie je hradená zo
zdravotného poistenia. Kvalitného partnera v získavaní potrebných finančných prostriedkov stelesňuje Nadácia ADELI. Vďaka
jej podpore a poradenstvu sú deti i dospelí s neurologickým ochorením o krok bližšie k intenzívnej a individuálnej neurorehabilitácii v ADELI Medical Centre v Piešťanoch. Pod jednou strechou na
nich čaká viac ako 20 druhov unikátnych terapií, zameraných na
zlepšenie zdravotného stavu pacientov a rýchlejší návrat do kvalitnejšieho a zdravšieho života.
Všetky získané finančné prostriedky pre členov Klubu, Nadácia
ADELI použije transparentne na financovanie neurorehabilitácie
konkrétnych pacientov.
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PRINCÍPY POMO CI

NADÁCIE ADELI

Spolupráca /
par tnerst vo

Nadácia ADELI poskytuje poradenstvo
a administratívnu pomoc
pri získavaní a správe financií
(vytvorenie komunikačných
materiálov, využívanie platobných
nástrojov, vykazovanie výsledkov
firemným a individuálnym darcom,
komunikácia s inštitúciami,
účtovníctvo)

Adresnost pomo ci
všetky získané finančné
prostriedky sú využité výlučne na
liečbu konkrétneho pacienta

O db ornost
klientom je k dispozícii
profesionálny tím nadácie ako
aj odborníkov z ADELI Medical
Centra

Transparentnostpomo ci

každý pacient, ktorý sa stane
členom Klubu Nadácie ADELI, má
o prehľad o svojom konte a teda
o všetkých získaných finančných
prostriedkoch na jeho meno
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Osobný kontakt
a ludský prístup

tím Nadácie je plne
k dispozícii individuálnym
potrebám detských a dospelých
pacientov
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Rovnako ako pomoc projektových
partnerov si vážime aj pomoc
mediálnych partnerov, vďaka, ktorým
získavame pozornosť darcov, ktorí nám
pomáhajú napĺňať naše poslanie.

Partnerské projekty
sú zdrojom finančných prostriedkov
adresovaných konkrétnym pacientom.
Ide o dary a príspevky od firiem
a partnerských nadácii. Vďaka
spoločnej snahe vieme pomáhať
viac a zabezpečiť tak zdravotne
postihnutým a znevýhodneným
pacientom, ako aj pacientom po
ťažkých úrazoch či chorobách potrebu
rehabilitovať.
Spolu s partnermi,
pomáhame viac!
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VÝZNAMNÉ
PROJEKTY

S PARTNERMI

NAJVÝZNAMNEJŠÍMI
PARTNERSKÝMI
PROJEKTAMI
BOLI V ROKU 2021:

1. Projekt Nadácie ADELI
a spoločnosti DOPRASTAV
Medzi našich dlhoročných a významných
partnerov patrí spoločnosť Doprastav a.s.
Doprastav, a.s. je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou,
ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb
akéhokoľvek druhu. Doprastav, a.s. realizuje stavby na celom území Slovenska a má
rozvinuté aktivity aj v zahraničí. Predmetom
činnosti spoločnosti je komplexná dodávka
stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.
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Okrem obrovskému úspechu na trhu sa spoločnosť realizuje aj v oblasti pomoci pre ľudí,
ktorí sa ocitli vplyvom zdravotného postihnutia
v ťažkej životnej situácii a sami si pomôcť
pomôcť nedokážu.
Vďaka ľudskosti a úprimnému záujmu
o osudy ťažko skúšaných pacientov na strane spoločnosti sa nám v roku 2021 spoločne
podarilo podporiť 20 pacientov, sumou v celkovej výške 65 000 EUR.

2. Projekt Nadácie ADELI
a Nadácie Agrofert
Neodmysliteľnou súčasťou podpory pacientov pacientov s neurologickými poruchami
pohybu je Nadácia Agrofert.
Nadácia AGROFERT sleduje potreby zdravotne znevýhodnených ľudí v Českej a Slovenskej republike a snaží sa pomáhať presne tam, kde je to potrebné najviac. Nadácia
Agrofert sa riadi mottom : „Postižení nemusí znamenat hendikep.“ Aby sa toto tvrdenie naplnilo, netreba veľmi veľa. Dôležitý
je záujem a snaha pomôcť, ktorá dá človeku
v ťažkej životnej situácii príležitosť postaviť
sa na rovnakú štartovaciu čiaru, ako ľudia

bez hendikepu. Nadácia Agrofert sa snaží
pomáhať tam, kde je život natoľko tažký, že
nezostávajú sily na nič viac, len na záchranu
samotného života. Ľudská dôstojnosť, či už
v chorobe, alebo v staršom veku, je pre ľudí
pracujúcich v Nadácii tou najdôležitejšou
hodnotou.
Filozofia Nadácie Agrofert a Nadácie ADELI
sú úzko späté a práve vďaka nášmu spoločnému poslaniu sa nám podarilo v roku
2021 spoločne podporiť 25 pacientov v celkovej výške 47 480 EUR.

3. Projekt POHNI SRDCOM,
Nadácie ADELI a Nadácie ČSOB
Projekt Pohni Srdcom, vznikol pred Vianocami v roku 2018 a realizoval sa aj v roku 2019.
Myšlienka projektu nás zaujala a tak sme ho
obnovili aj v roku 2021. My v Nadácii ADELI
cítime zodpovednosť za tých, ktorí sa ocitli
v ťažkej životnej situácii, s ťažkým neurologickým ochorením a navyše bez opory rodiny. V roku 2021 v spolupráci s Nadáciou
ČSOB dali novú šancu na zdravší život deťom
a dospelým, ktorí s pomocou rodiny počítať
nemôžu a tak sa ich ujala rodina ADELI.

jú základné hodnoty spoločnosti. Nadácia
ČSOB chce nielen pasívne darovať finančné
prostriedky, ale aj aktívne zapájať verejnosť
do verejnoprospešných a dobrovoľníckych
aktivít a dosiahnuť rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu,
vzdelávania, zdravia a ochrany a tvorby životného prostredia.

Cieľom projektu POHNI SRDCOM je umožniť deťom a dospelým v starostlivosti štátu samostatnosť, samoobslužnosť a zvýšiť
Nadácia ČSOB chce prostredníctvom kvalit- kvalitu ich života. V roku 2021 sme vďaka
ných programov pomáhať realizovať aktivity Nadácii ČSOB pomohli 4 pacientom celkos verejnoprospešným účelom, ktoré posilňu- vou sumou 11 729 EUR.
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Verejné zbierky predstavujú prostriedok ako aktívne zapojiť pacientov
a ich príbuzných do získavania financií na liečbu vďaka podpore ich
známych a účasti na podujatiach v blízkosti bydliska a podporiť ich
pri úsilí o zlepšenie situácie. Pandemická situácia nepriala
verejným podujatiam a tak pacienti možnosť zbierať
do pokladničiek nevyužívali.

NASI PROJEKTOVÍ

A MEDIÁLNI

PARTNERI

Partneri projektov

5

VEREJNÉ ZBIERKY

Ostatní partneri

A NOVÉ FORMY
ZÍSKAVANIA PROSTRIEDKOV

Dôraz sme však aj v roku 2021 kládli na zbieranie financií pre konkrétnych
pacientov prostredníctvom on-line darov priamo na našej webovej
stránke. Každému novému klientovi ponúkame zverejnenie jeho príbehu
na stránke Nadácie ADELI. Celý rok sme nepretržite pridávali nové príbehy
a aktualizovali už existujúce, aby boli atraktívnejšie pre darcov. Vylepšili
sme platobné rozhranie na platbu kartou a prevodom s možnosťou, že si
darca môže skontrolovať stav svojich príspevkov.

V priebehu roka sme tak získali 21 035,50 EUR. ĎAKUJEME.

10

11

Počet našich
sledovateľov
Facebooku stúpol
v roku 2021 z 1023
na 1684.
Leto sa nieslo
v znamení spoločného tvorenia
charitatívneho kalendára SILA RODINY.
Spoločnými fotografiami rodín pacientov, sme
chceli vyjadriť čo je to, to nevypovedané, čo
umožňuje zvládať 24-hodinovú starostlivosť
o odkázaného človeka. Precítili sme to. Je
to nekonečná láska, viera v pokroky blízkeho
človeka v lepší, zdravší život, ale aj humor,
trpezlivosť a prijatie situácie. Tvárou nášho
charitatívneho kalendára sa stala
známa slovenská novinárka
a moderátorka TV Markíza
Zlatka Švajdová
Puškárová.
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VÝZNAMNÉ

Jeseň priniesla vyrezávanie tekvíc, maľovanie kamienkov, krst charitatívneho kalendára, ako aj podujatie pre malých podnikateľov
z ADELI, MAJSTER FRIENDS, kedy si mohli
skutočne vyskúšať predaj svojich produktov.

Tvorbu nášho charitatívneho kalendára a teda aj naše rodiny podporili
viacerí darcovia. Vďaka patrí najmä spoločnosti Allianz, Slovenská
poisťovňa, vďaka iniciatíve p. Márie Zuzkovičovej našich pacientov
podporil tím jej oblastného riaditeľstva sumou 2 600 EUR. Vážime si aj
pomoc majiteľa generálnej agentúry UNIQA a.s. p. Petra Holešovského.

Vianoce priniesli milú DISCO party s Jurajom Réckym, ktorý prišiel ako dobrovoľník,
maľovanie medovníkov a výnimočné podujatie, ktoré si prišla natočiť aj televízia RTVS,
výtvarný workshop s umelcami svetového
mena s Marekom Ormandíkom a Karolom
Felixom.

AKTIVITY

Výťažok z predaja kalendárov na liečbu pacientov bol 4 320 EUR.
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Uvedomujeme si, že v zložitých, životných situáciach je dôležitý stav vnútorného naladenia. Preto sa
v Nadácii ADELI snažíme spríjemniť pobyt
pacientov rôznymi akciami a podujatiami.
V lete to bol FAMILY DAY, kedy vďaka darcom
p. Mirkovi Kopernickému a Matinovi Vankovi
zo spoločnosti VETERANO sa naše deti vozili po Piešťanoch na skutočných veteránoch.
Zážitok to bolo výnimočný. Na MDD sme
zorganizovali GARDEN PARTY a deti si zabubnovali so skutočným bubeníkom Romanom Chovancom.

Vznikli
unikátne
diela našich pacientov,
prevažne detí na tému „ROZPRÁVKA“ s výtvarnými majstrami.
Tieto výnimočné diela sme predávali v on-line aukcii www.unikatneobrazy.sk
a vďaka podpore pánov umelcov sme vydražili na liečbu pacientov 6 200 EUR. Budú určené prevažne na podporu programu ADELI
BabyMed pre bábätká, ktoré majú budúcnosť
pred sebou a preto ich zdravý vývoj nám leží
na srdci najviac.
Nadácia
ADELI
vyhlásila z vydražených prostriedkov GRANT „Kľúč
k zdravšej budúcnosti“ na podporu
rehabilitácie detí
po ťažkých pôrodoch, s oneskoreným vývojom, či inými vrodenými neurologickými postihnutiami.
Vďaka iniciatíve VEĽKÉ VIANOČNÉ GESTO,
kedy sa tvárami projektu stali naši pacienti,
ktorí v ADELI ukázali kus napredovania - Marek, Maruška, Daniel a Izabelka sme oslovili stovky darcov. Bohužiaľ projekt priniesol
2 500 EUR vďaka spoločnosti RESPECT SLOVAKIA.
Naše aktivity sme výdatne prezentovali na
sociálnych sieťach. Okrem FB sme v roku
2021 spustili stránku Nadácie ADELI na Linkedin, aby sme oslovili v budúcnosti ešte
viac darcov.
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Projekt unikátne
obrazy

Nadácia ADELI si vysoko váži, pomoc
svetovo uznávaných výtvarníkov
Mareka Ormandika a Karola Felixa,
ktorí sa nielen zúčastnili výtvarného
workshopu v ADELI a učili našich
pacientov ako pracovať so štetcom,
špachtľou a farbami, ale aj tieto diela
vo svojich ateliéroch dotvorili a dali im
punc výnimočnosti
a unikátnosti.
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O aktivitách Nadácie ADELI boli uverejnené 3 články v časopise Slovenka
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NASI

BENEFICIENTI

A ICH POKROKY

KLAUDIE EMA GROFIKOVÁ
Klaudika sa prišla na svet až o 3 mesiace skôr.
Svoj život začala s diagnózou detská mozgová
obrna a spastická diparéza dolných končatín.
V roku 2021 prišla rehabilitovať do ADELI prvý
krát. Prognózy neurológov a fyzioterapeutov
sú priaznivé. Dávajú malej škôlkárke nádej,
že do školy by mohla nastúpiť po vlastných
nožičkách. Neurorehabilitácia bola pre
Klaudiku veľkým prínosom. Priaznivý výsledok
však prinesie len pravidelnosť.

MIŠKA MOLNÁROVÁ
život Miške zmenila autonehoda v jeden
decembrový deň. Z miesta nehody ju
odviezol vrtuľník s ťažkým poškodením
mozgu v bezvedomí. Nekonečné dni
a týždne pre jej maminu a priateľa, kým
sa prebrala z bezvedomia. Miška prišla do
ADELI priamo z nemocnice, jej krátkodobá
pamäť nefungovala. Už po týždni sa prejavili
pozitívne pokroky. Po ukončení pobytu
jej neurologička konštatovala zlepšenie
kognitívnych a motorických funkcií, výrazné
zlepšenie samostatnosti a samoobslužnosti
ako aj komunikácie.

PETER LAURENČÍK
úspešnému
podnikateľovi,
športovcovi,
parašutistovi zmenila život náhla cievna
mozgová príhoda. Ochrnul na ľavú stranu tela,
výrazne sa mu zhoršil zrak a reč. No Peter má
veľké odhodlanie a bojovnosť. Začal tvrdo
pracovať na zlepšení jeho zdravotného stavu.
Jeho úsilie mu skomplikoval úraz, po ktorom
nasledovala operácia a Peter skončil na
invalidnom vozíku. Pobyty v ADELI absolvuje
pravidelne od roku 2018 s viditeľnými
pozitívnymi výsledkami.
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FINANCNÁ

ČASŤ

Pri finančnom riadení
Nadácie ADELI uplatňujeme
nasledujúce princípy:
• maximalizácia príjmov 2% daní,
z projektov a darov pacientom
• efektívne a transparentné rozdeľovanie
príspevkov beneficientom,
• optimalizácia nákladov
V roku 2021 dosiahli výnosy Nadácie
ADELI 1 517 102 EUR, čo sú historicky
tretie najvyššie výnosy za obdobie
fungovania Nadácie ADELI.

Na náraste sa podielali prioritne príjmy z asignácie 2%
zo zaplatenej dane a to vo výške 1 099 885 EUR.
Tento nárast je dosiahnutý hlavne pandémiou spôsobeným
oneskoreným podávaním daňových priznaní za rok 2019
v roku 2020 a následným preklopením časti príjmov z 2 %
asignovanej zaplatenej dane z roku 2020 do roku 2021.
Vývoj výkonnostných ukazovateľov
zobrazujú grafy – viď nižšie.
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V roku 2021 Nadácia získala
finančné prostriedky:
PREHĽAD
- z asignácie 2 % zo zaplatenej dane,
VÝNOSOV
- z darov,
PODĽA
- z verejných zbierok
ZDROJOV
- a ostatné príjmy tvoriace hlavne príjmy z reklamy..
Pre darcov a sponzorov pravidelne pripravujeme podrobné
vydokladovanie darovaných finančných prostriedkov vo forme
priebežných a záverečných správ. Podstatnú časť príjmov Nadácie
tvoria prostriedky z asignácie 2 % zo zaplatenej dane, ktoré predstavujú
86% príjmov.

ŠTRUKTÚRA
PREVÁDZKOVÝCH
NAKLADOV
NADÁCIE ADELI
PODĽA DRUHU

Prevádzkové náklady nadácie tvoria
mzdy a odvody do sociálneho a zdravotného poistenia, nájom a réžia a propagačné
služby v súlade s plnením verejnoprospešného
účelu Nadácie ADELI.

105 760 EUR
1 517 102 EUR

PREHĽAD
VÝDAVKOV
PODĽA TYPU
ČINNOSTI

V roku 2021 Nadácia ADELI rozdeľovala beneficientom
prostriedky z asignácie 2 % zo zaplatene dane, z darov,
príjmov charitatívneho kalendára, príjmov z reklamy
a z verejných zbierok.

PREHĽAD
VYUŽITIA 2 %
Z DANE
PRIJATÝCH
V ROKU 2020

Prijaté v roku 2019

V roku 2020 prijala Nadácia ADELI prostriedky z asignácie 2 % zo zaplatenej dane vo výške 787 260,48 eur. Časť
týchto prostriedkov bolo použitých v roku 2020 a časť
v roku 2021. Vzhľadom na následky pandemickej situácie Nadácia ADELI použila časť prijatých prostriedkov
z 2% zaplatenej dane ako dar pre ADELI, s.r.o. na riešenie finančných následkov pandémie COVID 19.

1 205 344,09 €

Prehľad využitia 2% zo zaplatenej dane prijatých v roku 2020
Suma

1 475 611 EUR

Prijaté v roku 2020

787 260,48 €

Čerpanie v roku 2020

186 598,50 €
Suma

Čerpanie v roku 2021

409 369,57 €
96 490,80 €

príspevok na úhradu liečebného pobytu
Účel použitia
príspevok na úhradu liečebného pobytu
dar pre ADELI COVID 19

6 669,72 €

propagačné náklady

88 035,49 €

prevádzkové náklady

96,40 €
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Účel použitia

Čerpanie 2021 celkom

600 661,98 €

Čerpanie celkom

787 260,48 €

bankové poplatky z osobitného účtu
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Zoznam fyzických osôb

PREHĽAD DARCOV,
KTORÝCH
DARY PREVÝŠILI
331 EUR

NÁZOV DARCU

Zoznam právnických osôb
NÁZOV DARCU

HODNOTA DARU V €

Doprastav, a.s.

62 000

Nadácia AGROFERT

40 480

Nadácia SPP

13 670

ČSOB nadácia

10 000

SQP International, s.r.o.

3 480

Občianske združenie JUVAMEN

2 500

STAREK Transport s.r.o.

2 500

P2T, s. r. o.

2 000

Považská cementáreň, a.s.

1 500

CBRE s.r.o.

1 000

Nadácia Jána Korca

1 000

Tanečná škola VISION

1 000

Medline Assembly Slovakia s.r.o.

650

BUILDINGS CITY, s.r.o.

500

Kludi Myjava, s.r.o.

500

Nadácia Pontis

450

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

405

Agrospol Útechovice spol s r.o.

387

Všetky prijaté dary boli využité na úhradu rehabilitačnej
liečby beneficientov. Každý dar prináša našim klientom
nielen pomoc, ale aj nádej bojovať a dôverovať vlastnej
budúcnosti.
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HODNOTA DARU V €

Mária Andričiková

3630

Vaclav Loskot

3336

Viera Kubičková

2600

Rudolf Keller

2000

Michaela Dinová

1400

Jakub Mizák

1200

Martin Olsovsky

1200

Daniela Nimschova

1000

Pavol Romaňák

1000

Martina Kupcova

960

Žaneta Makulova

704

Abrahám Daniel, Ing.

500

Gabriela Okolenszká

500

Gabriela Papayova

500

Anna Chudejová

400

Daniela Privarčáková

360

Srdečne
ďakujeme
za poskytnuté
dary.
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10

STATUTÁRNE
ORGÁNY

NADÁCIE

SPRÁVCA A VÝKONNÝ RIADITEĽ NADÁCIE
od 14. septembra 2021
Ing. Zuzana Cyprichová

SPRÁVNA RADA

Dr. Walid Achi, predseda správnej rady
Dr. Ram Kumar Narain, člen správnej rady
Cem Kilinc, člen správnej rady

DOZORNÁ RADA

Ahmed Hammad, člen dozornej rady
Siddharth Nag, člen dozornej rady
Moataz Aziz, člen dozornej rady
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11

PRÍLOHY

9.1 Účtovná uzávierka
9.2 Poznámky k účtovnej uzávierke
9.3 Správa audítora
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Nadácia ADELI
Hlboká 45,
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Tel.: +421 33 79 15 922
E-mail: info@nadaciaadeli.sk

www.nadaciaadeli.sk
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