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Nadácia Novohradská

Š001201

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

30 812 941

Nadácia

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel (EUR)

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

2012

2011

prijaté v roku:

za rok:

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

Prostriedky boli použité na nákup PC zostáv a
komponentov do dátovej siete na Gymnáziu
Jura Hronca a ZŠ Košická.

4860,00Podpora vzdelávania1

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

3476,50Podpora vzdelávania2

Prostriedky boli použité na rekonštrukciu
spoločných priestorov školy Gymnázia Jura
Hronca a ZŠ Košická.

44357,29Podpora vzdelávania3

Prostriedky boli použité na nákup tonerov,
kopírovacieho papiera a spotrebného
materiálu.

701,53Podpora vzdelávania4

Prostriedky boli použité na nákup kníh,
učebníc a pracovných zošitov.

615,65Podpora vzdelávania5

54010,97Spolu:

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Novohradská (ďalej len „nadácia“), ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a
ďalšie vysvetľujúce informácie.Za účtovné závierky je zodpovedná správna rada nadácie. Našou
zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit
sme vykonali  v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov
máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.Audit zahŕňa overenie
dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke na základe testov.Sme
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre
naše audítorské stanovisko.Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie Novohradská k 31.
decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému  dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve.Súhrn prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2012 zo
zaplatenej dane za rok 2011 predstavoval 54 010,97 EUR. Bol použitý na podporu výchovno-
vzdelávacieho programu na Spojenej škole Novohradská, 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 31.12.2013.Bratislava, 15. mája 2014
S B A Consult  s.r.o. Šustekova 51,  851 04 BratislavaLicencia SKAU č. 000167 Zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súduBratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 12051/B Ing. Silvia
Bezákovázodpovedný audítor, Dekrét SKAU č. 000255

Výrok auditora:
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