
Výrok audítora k špecifikácii účelu použitia finančných prostriedkov v roku 2011 z
prijatého podielu 2 % dane z príjmov v roku 2010.
Vykonala som audity účtovných závierok Nadácie Novohradská, ktoré obsahujú
súvahy zostavené k 31. decembru 2010 a 2011 a súvisiace výkazy ziskov a strát za
roky, ktoré sa k uvedeným dátumom skončili. Za uvedené účtovné závierky je
zodpovedný štatutárny orgán nadácie. Mojou zodpovednosťou je na základe
výsledkov auditu vyjadriť názor na tieto účtovné závierky.Audity som uskutočnila v
súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov som
audit plánovala a vykonala tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná
závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré
dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Som
presvedčená, že vykonaný audit mi poskytol dostatočné východisko pre môj
názor.Podľa môjho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu nadácie k 31. decembru 2010 a 2011,
rovnako výsledok hospodárenia za uvedené roky, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.Súhrn prijatého 2 % podielu
v roku 2010 zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2009 predstavoval 66655,25 €. Bol
použitý na podporu výchovno-vzdelávacieho programu na Spojenej škole
Novohradská 3, ktorej organizačnými zložkami sú Základná škola Košická a
Gymnázium Jura Hronca.Prijaté prostriedky sa v plnom rozsahu vyčerpali v zmysle
§ 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do 31. 12. 2011.    Bratislava 25. marca 2012
Ing. Oľga Huttová    Licencia SKAU č. 530
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prostriedky boli použité na nákup PC
zostáv, kopírovacích zariadení,
komponentov do dátovej siete na
Gymnáziu Jura Hronca a ZŠ Košická

7860,82Podpora vzdelávania1

prostriedky boli použité na podporu
exkurzií, lyžiarskych výcvikov a
kultúrnych predstavení v rámci výchovno-
vzdelávacieho programu Gymnázia Jura
Hronca a ZŠ Košická

10808,08Podpora vzdelávania2

prostriedky boli použité pri úpravách tried
a na rekonštrukciu spoločných priestorov
školy Gymnázia Jura Hronca a ZŠ
Košická

28875,31Podpora vzdelávania3

prostriedky boli použité na nákup
tonerov, kopírovacieho papiera,
spotrebného materiálu a pomôcok pri
vyučovaní výtvarnej výchovy

3955,58Podpora vzdelávania4

prostriedky boli použité na nákup kníh,
učebníc a pracovných zošitov

6884,24Podpora vzdelávania5

prostriedky boli použité na prevádzku a
servis kopírovacích zariadení a na
údržbu učebných pomôcok a školských
zariadení

8271,22Podpora vzdelávania6
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