Neinvestičný fond Cukrovka

Dňa 27.3.2015

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
Neinvestičný fond Cukrovka., so sídlom Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava.

Martin Podhradský
správca

Kontakt: t. č.: 02/3229 4307
Email: info@cukrovkanf.sk

Výročná správa za rok 2014
1. Úvod
Neinvestičný fond Cukrovka so sídlom Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava vznikol 29.12.2009 bol
zaregistrovaný Obvodným úradom v Bratislave pod registračným
číslom OVVS-31774/200/2009-NF.
Účel neinvestičného fondu:
Účelom fondu Cukrovka n.f. je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia, vzdelávania, výskumu a vývoja, pričom sa
zameria najmä na: podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických
prístrojov, zariadení a materiálu súvisiacich s ochranou a podporou zdravia a vzdelávania, podporu
formou príspevku na výskum a vývoj nových zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov,
zariadení a materiálov, finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, nákup odbornej literatúry a
podporu výmenných a ozdravných pobytov.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 24.3.2014 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:
V sledovanom období Neinvestičný fond Cukrovka podporil svojimi aktivitami prácu vedeckého tímu
na Ústave polymérov SAV v súlade s účelom fondu:
Odborný tím Ústavu polymérov SAV v Bratislave pracoval na ďalších aktivitách a rozvíjal spolupráce
napr. S UIC Chicago a NTNU Trondheim, s ktorými intenzívne spolupracuje na testovaní polymérnych
mikrokapsúl v primátoch ako predklinickom modeli.
Odborný garant Neinvestičného fondu Cukrovka pán Dr. Igor Lacík sa stretol s ľuďmi, ktorí trpia
cukrovkou a ktorí netrpezlivo očakávajú výsledky testovaní a dúfajú, že sa to všetko posunie do fázy
klinických testov.
Neinvestičný fond Cukrovka túto snahu dosiahnuť cieľ a riešiť čiastkové problémy podporil formou
zakúpenia potrebného zariadenia a dovybavenia prístrojov v príslušných laboratóriách. Tieto drahé
prístroje sme mohli zakúpiť iba vďaka dobrým ľuďom, ktorí poskytli svoje 2% z daní a iné finančné
dary.

-----

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom
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 – príloha k výročnej správe.
Príjmy:

Počiatočný stav v pokladni k 1.1.2014:
9,72 €
Počiatočný stav na účte k 1.1.2014:
6 541,16 €
Príjmy:
15 972,26 €
Výdavky
1. Výdavky na správu fondu:
- kancelária:
- poplatky banke:
- daň z príjmov:

162,61 €
50,06 €
0,11 €

2. Výdavky na účel fondu:
-

HPLC pumpa:

8 745,67 €

-

Degasser s príslušenstvom:

3 223,20 €

-

Mikroskop s príslušenstvom: 2005,20 €

3. Výdavky spolu:

13 974,07 €

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

----

2 049,67 €
6 293,62 €
8 343,29 €

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru.
Neinvestičný fond Cukrovka nedisponuje majetkom.
Jeho majetok iba finančné prostriedky na účte a v pokladni.
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2014:
8 343,29 €
Neinvestičný fond Cukrovka 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 27.3.2015

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

PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2014

Názov: Neinvestičný fond Cukrovka

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Zdroj
Počiatočný stav na účte
Počiatočný stav v pokladni
Úroky
Anonymné príspevky
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)

Spolu
V

Bratislave , 27.3.2015

Dar

3000,00

3000,00
Pečiatka:

Príspevok

Príjem
6541,16
9,72
0,78
2957,00
10014,48

19 523,14
Podpis:

Pozn.

