FOND DOROTY KANTHOVEJ
na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami,
neinvestičný fond, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO: 36 096 334
číslo účtu: Tatra banka a.s. 2628846182/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2884 6182 SWIFT (BIC): TATRSKBX
DIČ: 2021623670 reg. Okresný úrad Nitra č. j. OVVS-NF- 2/2001
Tel.: +421905701005 e-mail: dorika@dorika.sk web: www.dorika.sk

V Ý R O Č N Á

S P R Á VA

o činnosti za rok 2018
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 registrovým úradom (vtedy Krajský úrad v Nitre),
je vedený v registri neinvestičných fondov Okresného úradu Nitra, 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
a komentár k účtovnej závierke
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 v roku 2018 fyzické osoby darovali fondu finančné
prostriedky vo výške 359,20 €, z toho iba jeden je anonymným darcom, ktorý nám daroval
119,52 €. Právnické osoby nám v roku 2018 peňažné dary neposkytli.
Z vlastných akcií „Finančná zbierka pre Pirosku Csicsóovú“, ktorú sme organizovali spoločne
s Obcou Iža, sme získali finančné prostriedky v sume 1.238,41 € a Piroske Csicsóovej, ktorá je
liečená na leukémiu, sme poskytli peňažný dar vo výške 1.300 € a vecný dar v hodnote 150 €.
Najväčší príjem sme získali z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických
osôb vo výške 7.016,08 €.
Z účtu vedeného v Tatra banke úroky sme nezískali.
Do majetku neinvestičného fondu patrili podielové listy AXA poisťovňa a. s., odkúpením
ktorých sme získali sumu 14.765,10 €, z ktorej sumy zisk vo výške 643,65 € podlieha dani
z príjmov právnických osôb. Výška dane činí 122,- €, ktorú zaplatíme v roku 2019.
Za rok 2018 príjmy fondu činili 24.375,-- €.
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Fond požiadal Mesto Komárno o poskytnutie finančného príspevku z fondu kultúry a športu, dňa
31.5. 2018 nám bol poskytnutý príspevok vo výške 500,- € na akciu:
XIV. Vianočný benefičný koncert, ktorý sa neuskutočnil z technických príčin, preto dňa
10.12.2018 poskytnutý finančný príspevok sme vrátili, preto vo výkaze o príjmoch nevykazujeme
žiadne dotácie.
Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 16.384,- € výdavky na
správu fondu – prevádzkovú réžiu činili len 231,53 € (poštovné, notárske poplatky,
správne poplatky, poplatky za vedenie účtu), t. j. vo výške 1,41 %. Výška výdavkov na správu
nesmie presiahnuť limit 15 % celkových výdavkov.
Kladne hodnotíme skutočnosť, že tak ako v predchádzajúcich rokoch, ani v hodnotenom období
fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky, poistné a príspevky do fondov, ani cestovné.
Dary a príspevky iným subjektom sme poskytli v hodnote 13.282,99 €
Z toho peňažné dary deťom postihnutým onkologickými chorobami a deťom s iným ťažkým
zdravotným postihnutím sme poskytli peňažné dary vo výške 5.750 €.
Vecné dary sme kúpili v hodnote 7.533,- €, a to hračky, knihy, vstupenky na koncert, výživové
doplnky (EQOLOGY – OMEGA 3 ), poukazy na rekreačný pobyt.
Do majetku fondu sme kúpili počítačovú zostavu v hodnote 1.655 €.
Na organizovanie vlastných akcií (verejná zbierka pre Pirosku Csicsóovú) sme nevynaložili
žiadne finančné prostriedky.

B) Ročná účtovná závierka za rok 2018
Príjmy:
Z majetku:
Z darov a príspevkov
Z podielu zaplatenej dane z príjmov
Z verejných zbierok
Z organizovania podujatí
Z dotácií
Z predaja majetku
ostatné
Príjmy celkom:

nezdaňované zdaňované
0
359,20 €
7.016,08 €
0
1.238,41 €
0
14.765,10 €
643,65 €
997,06 €
24.375,00 €
643,00 €

Výdavky:
Zásoby, služby
Mzdy, poistné a príspevky
Dary a príspevky iným subjektom
Prevádzková réžia
Ostatné
Výdavky celkom:
Rozdiel príjmov a výdavkov

0
0
13.282,99 €
231,53 €
2.871,13 €
16.384,00 €
7.991,00 €

Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2018
Dlhodobý nehmotný, hmotný, finančný majetok
Zásoby, Pohľadávky
Peniaze
Ceniny
Bankové účty
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok
Majetok celkom
Záväzky
Úvery a pôžičky
Záväzky celkom
Rozdiel majetku a záväzkov

2

0
0
3,19 €
0
13.868,96 €
0
13.871,00 €
122,29 €
0
122,29 €
13.749,00 €
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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.
JUDr. Mária Kanthová
správkyňa fondu
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