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V Ý R O Č N Á

S P R Á VA

o činnosti za rok 2016
vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších
predpisov
FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými
chorobami, neinvestičný fond, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 36 096 334,
DIČ: 2021623670 bol založený zriaďovacou zmluvou zo dňa 6. 2. 2001 a dňa 12. 2. 2001
bol registrovaný Obvodným úradom v Nitre, odborom všeobecnej a vnútornej správy pod číslom:
OVVS/NF - 2/2001 ako neinvestičný fond.
FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými
chorobami, neinvestičný fond, (ďalej len "fond") bol založený na pamiatku vtedy jedenásťročnej
Doroty Kanthovej, ktorá 7 mesiacov statočne bojovala s leukémiou, a napriek tomu, že mala dobré
výsledky, ktoré nám dávali nádej, že sa vylieči, napokon zákernej chorobe dňa 25. decembra 2000
podľahla.
Predmetom činnosti fondu je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä ochrana práv
a podpora zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami.
Fond bol založený s cieľom pokračovať v boji proti rakovine, prispieť k zlepšeniu zdravotnej
starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby, poskytnúť pomoc tým, ktorí sú na to najviac odkázaní
a zvýšiť účinnosť opatrení v prevencii proti rakovine.

A) Prehľad o činnosti
Pri vyhodnotení doterajšej činnosti fondu sme konštatovali, že fond úspešne vykonával svoju
činnosť, organizoval viaceré podujatia s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom
postihnutým rakovinou. Ciele fondu propagoval na letáčikoch s prosbou:
„Ak môžete, pomôžte ...“
Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky vo výške
1.579,20 €, z toho iba jeden je anonymným darcom, ktorý nám daroval 119,52 €. Právnické
osoby nám v roku 2016 peňažné dary neposkytli. Z vlastných akcií sme získali príjmy vo výške
1.333,00 €. Najväčší príjem sme získali poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzických a právnických osôb vo výške 6.337,58 €. Z úrokov z účtu vedeného v Tatra banke sme
získali po zdanení 0,20 €, hodnota podielových listov AXA poisťovňa a.s. sa zvýšila o 48,19 €,
z týchto dôvodov príjmy z majetku fondu vykazujeme sumou 48,39 €.
Za rok 2016 príjmy fondu činili 9.797,00 €.
Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 17.404,35 € výdavky na
správu fondu činili 2.595,77 € t. j. vo výške 14,91 %. Výška výdavkov na správu bola
v súlade so zákonom a štatútom a nepresiahol povolený limit 15 %. Do výdavkov na správu boli
zahrnuté aj výdavky za vyhotovenie CD a DVD, ktoré sme využili na propagáciu činnosti fondu
a ktoré by sme čiastočne mohli považovať za vecné dary. Kladne hodnotíme skutočnosť, že
tak ako za predchádzajúce roky, ani v hodnotenom období fond nevyplácal žiadne mzdové
prostriedky, ani cestovné.
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Na organizovanie vlastných akcií sme vynaložili 1.017,08 €, z toho 500 € za prenájom veľkej
sály MsKS Komárno na akciu Vianočný benefičný koncert, na ktorý účel bola použitá Mestom
Komárno pridelená dotácia z kultúrneho fondu vo výške 500,00 €.
V priebehu roka fond 25 deťom (niektorým aj viackrát) odovzdal peňažné dary vo výške 4.450 €,
zaplatili sme príspevok na cestovné pre 38 detí z SR do medzinárodného letného tábora BÁTOR
TÁBOR v Hatvani (Maďarsko) vo výške 2.000,- € . Na realizáciu Projektu dennej kliniky pre
deti liečené na onkologické ochorenia sme Klinike detskej hematológie a onkológie LF UK
a DFNsP v Bratislave darovali sme peňažný dar vo výške 5.000,- €. Na výdavky spojené
s arteterapiou na detskej onkológii, Materskej škole i Základnej škole pri DFNsP v Bratislave
darovali sme peňažný dar po 300,- €.
Na vecné dary v roku 2016 vynaložili sme 1.741,50 €, najmä za hračky, knihy, školské
potreby, CD a DVD. Fond o poskytnutých daroch vyhotovuje darovacie zmluvy, eviduje zoznam
detí, ktorým poskytol dary. K darovacím zmluvám sú pripojené kópie lekárskych správ, aby sme
mohli vyhodnotiť závažnosť ochorenia dieťaťa a prihliadame aj na sociálne pomery rodiny.
Benefičný vianočný koncert sa konal dňa 12. decembra 2016

Podrobnejšie na: https://www.dorika.sk/indexsk_pod_2016_koncert.html
https://www.dorika.sk/2016koncert/index.html
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B) Ročná účtovná závierka za rok 2016
Príjmy:
príjmy z majetku: úroky a dlhopisy Poisťovňa AXA a.s.
dary a príspevky
z verejných zbierok
z vlastných akcií spojených s verejnou zbierok zo vstupného
z príspevkov 2 % podielu zaplatenej dane
z dotácií
Spolu:

48,39 €
1.579,20 €
0,00 €
1.333,00 €
6.337,58 €
500,00 €
9.798,17 €

Výdavky:
výdavky za služby
zásoby, mzdy, platby do fondov
výdavky na správu
výdavky na účel fondu
výdavky na vlastné podujatia
Spolu:

0,00
0,00
2.595,77
13.791,50
1.017,08
17.404,35

Z toho: finančné dary: 12.050 €, vecné dary: 1.741,50 €
výdavky na organizovanie vlastných akcií 1.017,08 €
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu

€
€
€
€
€
€

- 7.606,18 €

Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2016
Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby
Pohľadávky
Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni
na bežnom účte
Záväzky
Krátkodobý finančný majetok (dlhopisy Poisťovňa AXA a.s.)
Úvery
Rozdiel majetku a záväzkov

0,00
0,00
3.954,84
1.237,68
0,00
14.792,91
0,00
19.985,43

€
€
€
€
€
€
€
€

FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2015 prijal 2 % podiel dane z príjmov fyzických
a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2014 vo výške 17.677,72 €.
Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb
bola dňa 29. 5. 2017 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 101/2017 pod č. Š001964 na str. 71 – 72.
Tabuľka o zverejnení špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov je prílohou
tejto správy.
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že FOND DOROTY KANTHOVEJ svoju činnosť
vykonáva v súlade s účelom fondu.
Hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom fondu. Nedostatky sme zistili
v nedodržaní zákonných lehôt na včasné zakladanie účtovných závierok a výročných správ do
zbierky účtovných závierok. Tieto nedostatky súvisia s tým, že fond nemá ani jedného
zamestnanca, aj v tejto oblasti využívame pomoc dobrovoľníkov a podávanie správ je sťažené
tým, že účtovné závierky a výročné správy možno podať iba elektronicky.
Opätovne konštatujeme, že bude potrebné zabezpečiť zlepšenie činnosti fondu prijatím
zamestnancov, ktorí zlepšia spoluprácu s darcami a obdarovanými, sponzormi, mediálnymi
partnermi, budú sledovať a vypracovať rôzne projekty za účelom získania finančných prostriedkov
fondu a zabezpečia podklady a včasné vypracovanie a predkladania správ o činnosti fondu.
V Komárne, 20. 05. 2016.
JUDr. Mária Kanthová
správkyňa fondu
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