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Úvod
MILÍ PRIATELIA,
tešíme sa, že už šiesty rok vo fungovaní Nadácie ubehol ešte

Ďalším známym projektom, ktorý sme podporili je projekt

spoločnosti Tesco dobrovoľníkom charitatívnych organizácií,

o niečo intenzívnejšie ako ten minulý. Rozbehli sme nové, veľ-

Detská atletika. V rámci neho sme prispeli sumou 80 000 eur

ktorým sme tak zvýšili šance na vyzbieranie čo najvyššej sumy

ké projekty, ktorých význam a pozitívny dopad vidíme už v sú-

a spoločne s partnerom projektu Slovenským atletickým zvä-

darovanej na dobročinné účely.

časnosti.

zom zakúpili 100 atletických sád pre deti a mládež do základných škôl a športových klubov po celom Slovensku.

Uplynulý rok môžeme špeciﬁkovať ako rok zmeny. Prehodno-

Ďakujeme všetkým, ktorí spoločne s nami pomáhajú zlepšovať
svet, v ktorom žijeme. Pretože aj malá pomoc môže mať veľký

tené priority sa stali odrazovým mostíkom pre zrod význam-

Prostredníctvom Farmárskeho grantu sme sa aj v roku 2016

ných projektov, ktoré sme poňali kreatívnym spôsobom. Naše

rozhodli podporiť rodinných farmárov prostredníctvom vzde-

rozhodnutie zamerať sa na lokálne komunity a zlepšovať tak

lávacích aktivít v inováciách a nových trendoch v spolupráci

Zuzana Lošáková

okolie, v ktorom žijeme sme premietli do nového veľkého pro-

s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom.

správkyňa Nadácie Tesco

jektu – Vy rozhodujete, my pomáhame. V rámci neho sme

Veríme, že táto forma vzdelávania má pre nich nesmierny vý-

prispeli spolu 100 100 eurami na 77 lokálnych projektov po ce-

znam pri tvorbe a vývoji nových produktov, s ktorými dokážu

lom Slovensku.

byť úspešní na trhu, rozvíjať sa a rásť.

Na jeseň sme opäť zrealizovali Potravinovú zbierku. Tradične

Podporu zdravia a lokálnych komunít sme spojili aj v novom

známy projekt Nadácie v spolupráci s Tesco Stores, a. s. prebie-

projekte Jedlá zmena v spolupráci s OZ Živica. V rámci tohto

hal po celom Slovensku a návštevníci obchodov Tesco zmobili-

unikátneho projektu sme zabezpečili podporu pre základné

zovali svoje sily, aby prispeli vo štvrtom ročníku vyše 88 tonami

a stredné školy vo vzdelávaní v oblasti zdravej výživy.

význam.

V Bratislave, 30. 3. 2017

potravín a drogérie v celkovej hodnote takmer 125 000 eur.
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Partnerské charitatívne organizácie tak mohli pripraviť až

Zároveň sme, ako každý rok, boli súčasťou mnohých národ-

220 000 porcií jedla, za čo im patrí nesmierna vďaka!

ných verejných ﬁnančných zbierok. Poskytli sme priestory
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O Nadácii Tesco

Správna rada

NADÁCIA TESCO
zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej

ný potenciál tak samotnej ﬁrmy, ako aj zamestnancov, dodá-

republiky pod číslom: 203/Na-2002/976

vateľov a obchodných partnerov a zákazníkov.

so sídlom:

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava

IČO:

42184126

Naše poslanie

DIČ:

2023190169

Zastúpená:

Zuzana Lošáková, správkyňa

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Číslo účtu nadácie:
Čísla účtu zbierok:

SK5309000000005038035586
SK5509000000005068520419
SK1709000000000635230678

„Ľuďom a ich komunitám prinášame každý deň niečo naviac.“
Spoločnými silami môžeme pomôcť viac ako len každý sám za
seba. Spoločne podporujme užitočné projekty, zdravý životný
štýl a vzdelávanie detí a mládeže.
Sme tu, aby sme pomohli tam, kde je naša pomoc potrebná.
Sme tu, aby sme podporili dobrú myšlienku pre dobrú vec.
Sme tu, aby sme v pravú chvíľu podali pomocnú ruku.

Správca

Správna rada

Zuzana Lošáková

Erik Šiatkovský

Predseda

Andrej Križan

Martin Kuruc

Miroslava Rychtárechová
Marek Král
Katarína Tokárová

Dozorná rada
Branislav Vančo
Jana Rafajová
Zuzana Lukačovičová

Naše hodnoty
Aj malá pomoc môže mať veľký význam.

Nadácia Tesco vznikla 16. 12. 2010 ako pokračovateľ nezisko-

Správame sa k ostatným tak, ako chcú, aby sme sa k nim

vého Fondu Tesco.

správali.

Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco
Stores SR, a. s., v oblasti ﬁlantropie.
Nadácia Tesco zastrešuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo, a zároveň nové
projekty a spôsoby charitatívnej pomoci.
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Naša stratégia
Nadácia Tesco má záväzok správať sa zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročiť bohaté skúsenosti v oblasti ﬁlantropie. Keďže každá pomoc má svoje pravidlá, rozhodli sme
sa pomáhať v týchto oblastiach:
• sociálna a zdravotná starostlivosť,
• voľný čas mládeže, výchova a vzdelávanie,

Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špeciﬁká maloob-

• zdravie a zdravý životný štýl,

chodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoloč-

• boj proti plytvaniu potravinami.
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Prehľad podporených projektov za rok 2016:

Kľúčové aktivity
a projekty v roku 2016
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME
Cieľom grantového programu „Vy rozhodujete, my pomá-

a. s. a Nadácie Pontis vybrala 229 nominovaných projektov,

hame“ je podpora miestnych neziskových a príspevkových

ktoré postúpili do hlasovania. Hlasovanie prebiehalo vo všet-

organizácií (združenia, centrá, školy, škôlky, nadácie a pod.),

kých obchodoch Tesco Stores, a. s., na Slovensku, podľa roz-

ktorým ﬁnančný príspevok pomôže zrealizovať nominovaný

delenia do 77 lokalít. Víťazný projekt v každej lokalite následne

projekt s komunitným prínosom. Do historicky prvého kola

získal grant vo výške 1 300 eur na realizáciu svojho projektu.

projektu sa prihlásilo až 438 organizácií, pričom hodnotiaca

Celkovo tak nadácia na tento projekt venovala 100 100 eur.

komisia zložená z predstaviteľov Nadácie Tesco, Tesco Stores,

Organizácia

Názov projektu

Materská škola, Stropkov-Sitník

Naše mesiačiky sa učia bezpečnosti na cestách

Združenie na záchranu Zborovského hradu, Zborov

Zborovský hrad – nové pracovné miesta

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím,
Pavlovce

Aj my sme tu – ľudová krása našimi očami

Centrum voľného času, Strážske

LETOM S TESCOM – hravo, športovo a zdravo

1. BK Michalovce

Športuj a daj lopte správny smer

Materská škola Sečovce

Po chodníku i po ceste

Materská škola Kráľovský Chlmec

Chráňme naše deti pred slnkom

Materská škola, Perečínska 2546/23, Snina

Vy rozhodujete, my pomáhame

Môj kraj o. z., Stará ľubovňa

Cyklostudnička

Obec Ľubica

Oddychový parčík

SocialUP, Poprad

BE FRESH

Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves

Sme pripravení?

Mesto Gelnica

Skrášlenie verejného priestranstva – PARK ŠPORTOVÁ

ZOM Prešov

Aj ty môžeš víťaziť

Detské srdce, Prešov
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Multisenzorická miestnosť, kráľovstvo radosti a pokoja
pre chorých aj zdravých

CINEFIL, Košice – Staré mesto

Zelená alej Kina Úsmev

OZ Maják nádeje, Košice

Nové zručnosti osamelých matiek

Obec Gyňov

Športom k zdraviu mládeže

Stredná zdravotnícka škola – EKI Rožňava

Zdravé deti – zdravá budúcnosť
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Organizácia

Názov projektu

Organizácia

Názov projektu

Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Hnúšťa

Denný letný tábor Nábrežiačik

Detský sen n. f. , Bánovce nad Bebravou

Centrum aktívneho relaxu a zábavy

Materská škola Hatvaniho, Rimavská Sobota

Bezpečná škôlka

Rodičovské združenie pri MŠ Mišuta Prievidza

Relaxačná zóna pohybu

Istota, n. o., Lučenec

Zdravo s Alžbetkou

MsKC Žiar nad Hronom

Bylinková záhradka

kRaj, Fiľakovo

Včelí kRaj

Svetielko nádeje, Banská Bystrica

Píšeme, čím žijeme

Domov sociálnych služieb Detva

Fitness záhrada

Slovenský šport Zvolen

Regionálne olympijské hry

Mesto Brezno

Žijeme spolu v jednom meste

Kalvársky fond, Banská Štiavnica

Záhrada pod Kalváriou

OZ Nezábudka, Liptovský Mikuláš

Darujme radosť z pohybu

Materská škola na ul. Malinovského 874 v Krupine

DETSKE IHRISKO

Brankovský vodopád v opatere detského domova

Ostrov, Levice

Miesto, kde nie si sám

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO, Ružomberok
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,
Dolný Kubín

Občianske združenie Atletika pre deti, Zlaté Moravce
Zdravotno-relaxačný prístrešok pre seniorov
Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana,

Zdokonalenie pohybových schopností u detí v atletických
disciplínach – beh cez prekážky a beh na krátke vzdialenosti
Živá učebňa biológie

Základná škola s materskou školou, Martin

Krajšie ihrisko pre najmenších

Komjatice

Základná škola Slovenského národného povstania, Sučany

Usmievam sa a športujem so starými rodičmi

Mesto Nové Zámky

Letný tábor 2016

Špeciálna základná škola s materskou školou, Bytča

Malý farmárik

Materská škola Hurbanovo

Keď sme zdraví, všetko nás baví

Združenie na záchranu Lietavského hradu, Žilina

Lietavská hradná studňa

Human Health Institute n. o., Komárno

Zdravý predškolák – ako chutí ovocie a zelenina

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica

Športujeme s BOCCIOU

Materská škola, Nám. B. Bartóka 495/18, Veľký Meder

V kruhovom objazde bezpečne s Tescom

Mladí pre Považskú, Považská Bystrica

Školská včelnica – základná škola včelárska

Základná umelecká škola, Revúca

Slniečko

Materská škola Púchov

Hravo a zdravo

OZ Púpava Kolárovo

Mladé maminy

Spoejná škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica

Revitalizácia atletickej dráhy

Špeciálna základná škola Galanta

Hurá do prírody

OZ Zatúlané psíky Šaľa

Budovanie útulku

Základná škola s materskou školou Samuela Timona,
Trenčianska Turná 30
Základná škola s materskou školou Ľudovíta Vladimíra
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Náhradné rodiny DC-SK

Riznera, Bošáca

V záhradôčke pod oblôčkom tam je lavička

Alzheimercentrum Piešťany, n. o.
Spájame generácie
Základná umelecká škola Hlohovec

Podpora klientů s demencí prostřednictvím terapeutických
panenek
Detské tvorivé leto 2016
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Organizácia

Názov projektu

Baseballový klub Angels Trnava

Bavíme sa baseballom

Mesto Topoľčany

Margarétka
Fotograﬁa – zrkadlo mladej duše

Občianske združenie Detský domov Myjava

Krajší dvor – krajšie detstvo

dospelých Holíč
Materská škola L. Novomeského 1290/2,
Elokované pracovisko Kolónia 544 Senica

Fit park pre seniorov a hendikepovaných občanov

Rozprávková záhrada

Protect work, Malacky a iné mestá

Integračný tábor Hipoterapie

Centrum voľného času Turzovka

Nie je podstatné zvíťaziť, ale zúčastniť sa

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, Senec
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Zlepšenie kvality životného prostredia Oddychovej zóny

Informačné centrum mladých, Mesto Partizánske

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre

Vy rozhodujete, my pomáhame

Viaczmyslová terapia Snoezelen

Obec Trstená na Ostrove

Obnova a zlepšenie funkčnosti detského ihriska

Pre našu školu

Interaktívny svet bez bariér

Centrum rodiny n. o.

Komunitná záhrada pre všetkých

Nadácia Novohradská

Modernizácia športového areálu Novohradská

Občianske združenie Hematit

Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl

Základná škola Budatínska 61, Bratislava

Knižnica

Deťom s rakovinou n.o.

Kreatívna tvorba detí na detskej onkológii

MČ Bratislava Vrakuňa

Vysadenie stromov vo Vrakunskom lesoparku

Obec Ivanka pri Dunaji

Učenie sa bez triedy a počítača

Správa zariadení sociálnych služieb Nitra

Fit park pre všetky generácie
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DETSKÁ ATLETIKA
V októbri roku 2016 si v bratislavskej Športovej hale Elán zmerali sily najmladší slovenskí športovci v Detských atletických
hrách, ktoré sú súčasťou projektu Nadácie Tesco, spoločnosti
Tesco a Slovenského atletického zväzu pod názvom Detská atletika. V rámci projektu Nadácia Tesco i tento rok opäť prispela sumou 80 000 eur na nákup atletických sád. Súťažiace deti
a projekt prišiel osobne podporiť aj slovenský olympijský víťaz
v chôdzi Matej Tóth. Týmto projektom vznikla skvelá príležitosť pritiahnuť deti a mládež k športu. Projekt Detská atletika,
ktorý vychádza z projektu Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) „Kids Athletic’s“, vznikol v r. 1997 a oslovuje trénerov detí a mládeže na celom svete. Na Slovensku sa
Detská atletika stala projektom Slovenského atletického zväzu v roku 2015.
Do projektu Detskej atletiky sme sa zapojili, aby sme podporili
zdravý životný štýl u detí. Cítime, že je to príležitosť podporiť
výchovu budúcich úspešných športovcov na celom Slovensku.
Do Detskej atletiky sa odvtedy zapojili tisíce detí a ďalšie budú
môcť atletiku objavovať počas celého roka vďaka novým atletickým sadám, ktoré slávnostne odovzdávameškolám. Zámerom Slovenského atletického zväzu je zapojiť do projektu Detskej atletiky čo najviac atletických oddielov, športových klubov,

Zoznam zariadení, ktorým bola do konca roka 2016 darovaná atletická súprava:
Podporený atletický klub/základná škola v roku 2016
Šport pre všetkých Kežmarok

AK pri ZŠ Tlmače

ZŠ Nábrežie, Nitra (deti reg. v ŠOG NR)

Pohybko pri ZŠ Fándlyho, Sereď

ŠK mesta Dudince

ZŠ Škultétyho Nitra (deti reg. v ŠOG NR)

AK Run For Fun Petržalka BA

AK pri ŠŠ Karate Prievidza

AK pri SZŠ Lučenec

TJ Orava Dolný Kubín

AK Opatovčan Lučenec

AK pri ZŠ Chminianske Jakubovany

ZŠ Kulišková, Bratislava

ZŠ MR Štefánika, Trebišov

MŠK Borský Mikuláš

AK pri ZŠ Janka Kráľa Šahy

MŠK Žiar nad Hronom

AO Tatry Horný Smokovec

MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto

AK Iskra pri ZŠ Revúca

SŠ sv. J. Bosca, Nová Dubnica

AK pri ZŠ L. Balleka Šahy

Bežecký športový klub Banská Bystrica

HK ’95 Považská Bystrica

TJ Junior club Borský Mikuláš

AK pri ZŠ L. Pongrácza Šahy

Megy Sport s. r. o. Dunajská Streda

ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok

Megy Sport s. r. o. Dunajská Streda

Life Academy Poprad

Atletický klub ZZO Čadca

AK pri ZŠ Komenského Trebišov

ZŠ Milana Hodžu, Bratislava (derti reg. v DA o. z.)

BCF Dukla Banská Bystrica

ZŠ s MŠ Oravské Veselé (derti reg. v DA o. z.)

ZŠ Rusovce

AC Kriváň – ZŠ J. Kráľa Liptovský Mikuláš

Levočské žihadlá Stará Ľubovňa

AK Trojka ZV, ZŠ Jilemnického Zvolen

AK Slniečko Partizánske

ale aj základných škôl na Slovensku, aby deti vo veku od 4 do 11
rokov mali možnosť rozvoja pohybových zručností počas celého roka. Hoci atletika nie je jednostrannou špecializáciou detí,
je základom všetkých druhov športu a mala by byť pravidelnou
aktivitou, ku ktorej sa bude pravidelne vracať mladý športovec
i v neskoršom veku. K tomu sú tiež potrebné športové pomôcky uľahčujúce tréningy detí a mládeže. Práve tieto pomôcky od
nás obdržali športové kluby a základné školy, ktoré o ne prejavili záujem a splnili základné podmienky Slovenského atletického zväzu, ktoré sú registrácia minimálne 50 detí do 11 rokov,
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zabezpečenie ich účastí na akomkoľvek atletickom podujatí
a vedenie atletického krúžku, ktorý prebieha 2 × týždenne.

15
Pozn.: Darovanie ďalších atletických súprav pokračuje aj v roku 2016.

Detská atletika
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Detská atletika

TESCO POTRAVINOVÁ
ZBIERKA
4. ročník Tesco Potravinovej zbierky nebol o nič menej úspešný
ako tie po minulé roky. Opätovne sa našlo veľa ochotných ľudí,
ktorí sa rozhodli sa aspoň malým dielom prispieť tým, ktorí
mali v živote menej šťastia. Vyzbieralo sa vyše 88 ton potravín
a drogérie, z ktorých bolo možné pripraviť až 220 000 porcií
jedla. Hodnota vyzbieraného tovaru bola 124 762,50 eura
a spoločnosť Tesco Stores SR ju ešte navýšilo o 24 952 eur.
Finančne prispel aj jeden z partnerov zbierky, spoločnosť Unilever, čiastkou 13 294,95 eura. Nadácia Tesco následne prerozdelila ﬁnancie charitatívnym partnerom, ktorí dennodenne pomáhajú ľuďom v núdzi – Slovenskej katolíckej charite,
Evanjelickej Diakonii ECAV na Slovensku, Potravinovej banke
Slovenska, organizácii Depaul Slovensko a novému partnerovi
– občianskemu združeniu OZ Vagus. Potravinová zbierka prebiehala od 24. od 26. novembra 2016 v 83 obchodoch Tesco
po celom Slovensku. Ľudia najviac darovali trvanlivé potraviny
ako napríklad múku, cestoviny, cukor, ryžu, ale aj dojčenské
mlieko alebo tekuté mydlá a mnoho ďalších výrobkov, ktoré
tak pomohli prežiť zimu rodinám v núdzi, seniorom, chorým
ľuďom, či ľuďom bez domova oveľa ľahšie.
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FARMÁRSKY GRANT

Prehľad jednotlivých seminárov podľa zamerania, termínu a miesta konania:
Jednodňový seminár

12. 10. 2016

Valaská Belá

Jednodňový seminár

účastníkov – farmárov.

13. 10. 2016

Valaská Belá/Vasiľov

Terénne poradenstvo

Následne prebehli štyri trojdňové kurzy zamerané na spraco-

14. 10. 2016

Oravská priehrada

Jednodňový seminár

19. 10. 2016

Čaňa

Jednodňový seminár

20. 11. 2016

Čaňa/Veľký Blh

Terénne poradenstvo

21. 10. 2016

Veľké Teriakovce

Jednodňový seminár

26. 10. 2016

Žehra

Jednodňový seminár

27. 10. 2016

Spišské Podhradie/Levoča

Terénne poradenstvo

28. 10. 2016

Bzovská Lehôtka/Komárno

Terénne poradenstvo

3. 11. 2016

Veľká Paka

Jednodňový seminár

4. 11. 2016

Dvory nad Žitavou

Jednodňový seminár

Námestovo

Trojdňový seminár

10. – 12. 11. 2016

Veľký Meder

Trojdňový seminár

15. – 17. 11. 2016

Veľký Meder

Trojdňový seminár

22. – 24. 11. 2016

Veľký Meder

Trojdňový seminár

Vzdelávanie bolo realizované formou 8 jednodňových semi-

farmárov a drobných výrobcov potravín

nárov v jednotlivých krajoch Slovenska spojených s terénnym

Dátum začatia realizácie projektu: október 2016

poradenstvom. Na seminároch sa zúčastnilo viac ako 200

Dátum ukončenia realizácie projektu: december 2016
Názov implementujúcej organizácie:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
– Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

vanie mlieka, mäsa, obilia, strukovín a olejnín, ovocia zeleniny
a hrozna. Semináre boli zamerané na oblasť modernizácie

Odborný garant projektu: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

a inovácií vo výrobe farmárskych potravín, problematiku apli-

Cieľová skupina: malí a rodinní farmári, drobní výrobcovia

kácie moderných výrobných postupov a zvyšovania bezpeč-

potravín

nosti tradičných farmárskych produktov, ako aj správne nasta-

Cieľ projektu

6. 10. 2016

Pezinok

Názov projektu: Podpora malých, mladých a rodinných

venie ich obchodnej a marketingovej stratégie.

Podporiť farmárske subjekty prostredníctvom vzdelávacích

Súčasťou trojdňových kurzov boli i exkurzie, praktické ukážky

aktivít v oblastiach hygieny, kvality, inovácií, nových trendov,

a tréning aplikácie moderných výrobných procesov kde mali

ktoré sú identiﬁkované ako záujmové oblasti s potrebou roz-

osemdesiati farmári možnosť, pomocou najmodernejších

voja. Pomôcť vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie

technológií, vyrobiť inovatívne produkty s vysokou pridanou

v poľnohospodárstve, rozšíriť zamestnanosť na slovenskom

hodnotou priamo z produkcie svojej vlastnej farmy, prípadne

vidieku a zvýšiť životaschopnosť malých, mladých a rodinných

vidieť reálnu prax na modelových farmách.

fariem.

Forma projektu

Realizácia projektu Farmársky grant 2016 bola úspešne ukončená konferenciou v priestoroch SPU Nitra.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v rámci
grantu Nadácie Tesco v hodnote 80 000 eur, ﬁnancovaných

Program bol organizovaný pod záštitou Ministerstva pôdo-

z 2 % z daní, v spolupráci so Zväzom ekologického poľnohos-

hospodárstva a rozvoja vidieka SR.

podárstva Ekotrend Slovakia realizovala v poradí už 3. ročník

7. – 9. 11. 2016

grantovej schémy zameranej na podporu farmárov a malých
výrobcov potravín. Projekt prebiehal prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej

Semináre boli realizované v spolupráci s n. o. Ekotrend Slovakia Levoča a organizáciou NPPC VÚP Biocentrum Modra.

produkcie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov s cieľom
vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve a výrobe potravín, rozšíriť zamestnanosť a podporiť
slovenský vidiek.
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TESCO ANJEL

Tesco Anjel

Projekt Tesco Anjel je výnimočným

V roku 2016 bol opäť zrealizovaný letný detský tábor Tesco

projektom, ktorý uviedli do života

Anjel, do ktorého sa zapojilo takmer 150 detí našich kole-

zamestnanci Tesco na Slovensku

gov v ťažkej životnej situácii. Tábor sa realizoval pod záštitou

ešte v roku 2013.

Nadácie Tesco a projektu Tesco Anjel aj v roku 2016. Tábor
organizovala v troch turnusoch CK Slniečko, celková suma ﬁ-

Vzájomná pomoc a podpora spočíva

nancovaná z 2 % vo výške príspevkov od fyzických osôb bola

v získavaní ﬁnančných prostried-

24 232 eur. Prvé dva júlové turnusy zaviedli deti do Račkovej

kov formou každoročnej ﬁnančnej

doliny a Radavy, augustový turnus si deti užili v Prašiciach pri

zbierky. Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu

vyhľadávanej Duchonke.

zároveň je, že spoločnosť Tesco vyzbieranú sumu v zbierke
vždy zdvojnásobí a pošle na účet nadácie, ktorá ﬁnančné prostriedky každý mesiac prerozdeľuje podľa vopred stanovených
pravidiel.
Financie sú každý mesiac komisiou zloženou zo zamestnancov personálneho oddelenia prerozdelené tým žiadateľom,
ktorí poslali vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá na pridelenie
príspevku. Projekt je dôkazom toho, že väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia sa spojiť
a podporiť dobrú vec.
Celková suma darov v roku 2016 sa vyšplhala na 32 249 eur,
ktoré sme rozdelili 79 žiadateľom. Maximálna možná výška
príspevku bola 1 000 eur.
Financie boli určené na pomoc v prípade:
• vážnych zdravotných problémov zamestnanca alebo člena
rodiny, t.j. dieťa, manžel/manželka (napr. ochorenie s trvalými následkami, vážny úraz)
• živelných katastrof – ujma na majetku
• smrti živiteľa rodiny
• pri narodení trojičiek, štvoričiek a pod.
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JEDLÁ ZMENA
V roku 2016 sme prvýkrát podporili projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica – Jedlá zmena sumou

ROZŠIROVANIE KAPACÍT
POTRAVINOVEJ BANKY
SLOVENSKA

12 483,76 eur, pričom ﬁnancie boli pridelené z príspevkov
získaných v rámci 2 % príspevku z dane. Projekt je zameraný

V roku 2016 spoločnosť Tesco, s cieľom znížiť množstvo potra-

na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti environmentalisti-

vinového odpadu na Slovensku, začalo s darovaním potravín

ky a zdravého stravovania prostredníctvom svojich učiteľov

Potravinovej banke. Postupne zapája do darovania viac a viac

a dobrovoľníkov vyškolených zástupcami organizátora projek-

prevádzok. Cieľom je však dosiahnuť vo všetkých obchodoch

tu.

Tesco v strednej Európe, aby do roku 2020 nevyšlo nazmar
žiadne jedlo, ktoré je vhodné na ľudskú spotrebu. So zámerom

Do projektu sa zapojilo 52 škôl po celom Slovensku, ktoré vy-

podporiť túto ambíciu spoločnosti Tesco a rozšíriť kapacity

tvorili „akčný tím“ zložený z koordinátora (učiteľa školy) a žia-

Potravinovej banky Slovenska, prispela Nadácia Tesco sumou

kov. Zapojené tímy s pomocou spolužiakov z „Kolégia Zelenej

15 000 eur na kúpu automobilu na rozvoz potravín ľuďom v nú-

školy“ zrealizoval „Environmentálny audit“ svojej školy, vďaka

dzi.

čomu zistili, ako školská komunita vníma environmentálny,
etický a sociálny rozmer potravín a ako vyzerá jej stravovanie.
Informácie zbierali v školskej jedálni, bufete, potravinových
a nápojových automatoch a vo svojich domácnostiach. Otázky
auditu pokryli oblasti: lokálnosť a sezónnosť, agrobiodiverzita,
plytvanie jedlom, polotovary a spracované potraviny, palmový
olej, živočíšna výroba, bio/fair trade. Okrem samotnej podpory
škôl OZ Živica organizovalo aj semináre a workshopy o zdravom stravovaní a prístupe k potravinám. Celkovo bolo do projektu zapojených 52 škôl – 156 členov a členiek Akčných tímov,
2 workshopy pre verejnosť – 370 zúčastnených, 63 kurzov pre
školské komunity – 1094 zúčastnených, 3 kurzy pre učiteľov
a školiteľov – 189 zúčastnených a boli vydané 2 metodické príručky v náklade 650 kusov.
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Prehľad o fyzických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel,
na ktorý bola nadácia založená a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili:

Prehľad použitia
ﬁnančných prostriedkov

Ján Cigánik

Mária Zemančíková

Zuzana Spisarová

Nadežda Kompanová

Renáta Zacharová

Jozef Siman

Silvia Labaničová

Renáta Bittnerová

Dagmar Sibalová

Danka Sedláková

Gabriela Koribaničová

Andrea Petráňová

Beáta Hajduková

Iveta Tokárová

Margita Nunhardtová

Magdaléna Guľová

Alena Orlová

Zuzana Spišáková

Magdaléna Adamčíková

Jana Labajová

Slavomíra Kukurová

Mária Mariničová

Vladimír Číž

Miroslava Krajčovičová

Mária Morávková

Monika Močiariková

Martin Tirpák

Giza Kyráliová

Miroslava Aulitisová

Nadežda Kinčíková

Slavomíra Danielová

Marián Lipták

Verejné ﬁnančné zbierky: 37 578 €

Elena Zubalová

Pavla Roziaková

Miroslav Malý

Peter Nitsch

Dary od fyzických osôb: 533 €

Slávka Jerdoneková

Hilda Medová

Jaroslav Višňovský

Viera Ostrovská

Mária Barbasová

Dana Stolárová

Monika Horváthová

Helena Ďurišová

Tibor Šamudovský

Marianna Bariaková

Marcela Musilová

Renáta Uramová

Anna Hlávková

Mária Poluncová

Richard Nagy

Nikoleta Plencnerová

Jana Suchá

Martina Hudáková

Lýdia Bošková

Renáta Zachárová

Gabriela Kassayová

Dana Gažiová

Miroslava Klenková

Eva Galambová

Michal Cvečka

Zuzana Hanáková

Renáta Makovická

Slavomíra Kukurová

Ivana Kupčihová

Ivana Balážová

Mariana Kollárová

Peter Demeter

Róbert Jeňo

Elena Šutková

Zlatica Čajová Bistiaková

Lukáš Švanda

Eva Želníková

Zuzana Jurcová

Dana Maršálková

Veronika Fritzová

Katarína Černáková

Kvetoslava Hančáková

Tatiana Marcišinová

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov
a ich pôvodu
Dary od TESCO STORES SR, a. s.: 259 425,95 €

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo
výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 331 €

Dary zo sociálneho marketingu v spolupráci

TESCO STORES SR, a. s.

s Unilever Slovensko, s. r. o.: 33 430,95 €

Unilever Slovensko, s. r. o.

2 % daní z príjmov: 176 439,47 €
(ﬁnancie sa dajú použiť až do konca roka 2017)
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Príspevok v rámci programu Tesco Anjel – ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie

27

Prehľad o právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel,
na ktorý bola nadácia založená a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili:

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Materská škola,
Stropkov-Sitník

Naše mesiačiky sa učia bezpečnosti
na cestách

Podpora vzdelávania

Právnická osoba

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Nádacia Pontis

Členský poplatok AsFIN

Aktivity na podporu neziskových organizácií

Zborovský hrad – nové pracovné
Združenie na záchranu
Zborovského hradu, Zborov miesta

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Potravinová banka
Slovenska, o. z.

Potravinová zbierka 2015

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím,
Pavlovce

Aj my sme tu – ľudová krása našimi
očami

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Evanjelická diakonia
ECAV na Slovensku

Potravinová zbierka 2015

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Centrum voľného času,
Strážske

LETOM S TESCOM
– hravo, športovo a zdravo

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

1. BK Michalovce

Športuj a daj lopte správny smer

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Potravinová zbierka 2015

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Materská škola Sečovce

Po chodníku i po ceste

Podpora vzdelávania

Potravinová zbierka 2015

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Materská škola
Kráľovský Chlmec

Chráňme naše deti pred slnkom

Podpora vzdelávania

Materská škola,
Perečínska 2546/23, Snina

Vy rozhodujete, my pomáhame

Podpora vzdelávania

Môj kraj o. z., Stará ľubovňa

Cyklostudnička

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Obec Ľubica

Oddychový parčík

Ochrana a tvorba životného prostredia

SocialUP, Poprad

BE FRESH

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Slovenský Červený kríž
územný spolok
Spišská Nová Ves

„Sme pripravení?“

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Mesto Gelnica

Skrášlenie verejného priestranstva
– PARK ŠPORTOVÁ

Ochrana a tvorba životného prostredia

ZOM Prešov

Aj ty môžeš víťaziť

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Detské srdce, Prešov

Multisenzorická miestnosť
kráľovstvo radosti a pokoja
pre chorých aj zdravých

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Depaul, n. o.

Slovenská katolícka charita

Národné poľnohospodárske
Farmársky grant 2016
a potravinárske centrum
Potravinová banka
Slovenska, o. z.

CK Slniečko, spol. s r. o.
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Právnická osoba

Podpora vzdelávania

Prostriedky na nákup vozidla pre
zber potravinových prebytkov na
charitatívne účely

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Letný tábor pre deti zo sociálne
znevýhodnených rodín

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Centrum environmentálnej
Podpora projektu Jedlá zmena
a etickej výchovy Živica, o. z.

Podpora vzdelávania

Občianske združenie
Iskierka

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Dar na podporu miestnej neziskovej
organizácie

Slovenský atletický zväz

Dar na zakúpenie detských mini-ihrísk Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Liga proti rakovine, n. o.

Dar v rámci kampane sociálneho
marketingu GO PINK

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie
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Právnická osoba

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Právnická osoba

CINEFIL,
Košice-Staré mesto

Zelená alej Kina Úsmev

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Základná škola s materskou
Krajšie ihrisko pre najmenších
školou, Martin

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

OZ Maják nádeje,
Košice

Nové zručnosti osamelých matiek

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Základná škola Slovenského
Usmievam sa a športujem
národného povstania,
so starými rodičmi
Sučany

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Obec Gyňov

Športom k zdraviu mládeže

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Špeciálna základná škola
s materskou školou Bytča

Malý farmárik

Ochrana a tvorba životného prostredia

Stredná zdravotnícka škola
– EKI Rožňava

Zdravé deti – zdravá budúcnosť

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Združenie na záchranu
Lietavského hradu, Žilina

Lietavská hradná studňa

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Denný letný tábor Nábrežiačik

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov
Horelica

Športujeme s BOCCIOU

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Mladí pre Považskú,
Považská Bystrica

Školská včelnica
– základná škola včelárska

Ochrana a tvorba životného prostredia

Materská škola Púchov

Hravo a zdravo

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Spoejná škola sv. Jána
Bosca, Nová Dubnica

Revitalizácia atletickej dráhy

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Základná škola Janka
Francisciho Rimavského,
Hnúšťa
Materská škola Hatvaniho,
Rimavská Sobota

30

Bezpečná škôlka

Podpora vzdelávania

Istota, n. o., Lučenec

Zdravo s Alžbetkou

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

kRaj, Fiľakovo

Včelí kRaj

Ochrana a tvorba životného prostredia

Domov sociálnych služieb
Detva

Fitness záhrada

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Mesto Brezno

Žijeme spolu v jednom meste

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

OZ Nezábudka,
Liptovský Mikuláš

Darujme radosť z pohybu

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

DETSKÉ CENTRUM
SLOVENSKO, Ružomberok

Brankovský vodopád v opatere
detského domova Náhradné rodiny
DC-SK

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
Dolný Kubín

Zdravotno-relaxačný prístrešok
pre seniorov

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Základná škola s materskou
V záhradôčke pod oblôčkom
školou Samuela Timona,
tam je lavička
Trenčianska Turná 30

Ochrana a tvorba životného prostredia

Základná škola s materskou
Spájame generácie
školou Ľudovíta Vladimíra
Riznera, Bošáca

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Detský sen n. f.,
Bánovce nad Bebravou

Centrum aktívneho relaxu a zábavy

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Ochrana a tvorba životného prostredia

Rodičovské združenie
pri MŠ Mišuta Prievidza

Relaxačná zóna pohybu

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

MsKC Žiar nad Hronom

Bylinková záhradka

Ochrana a tvorba životného prostredia
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Právnická osoba

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Právnická osoba

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Svetielko nádeje,
Banská Bystrica

Píšeme, čím žijeme

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

OZ Púpava Kolárovo

Mladé maminy

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Slovenský šport Zvolen

Regionálne olympijské hry

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Špeciálna základná škola
Galanta

Hurá do prírody

Podpora vzdelávania

Kalvársky fond,
Banská Štiavnica

Záhrada pod Kalváriou

Zachovanie kultúrnych hodnôt
OZ Zatúlané psíky Šaľa

Budovanie útulku

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Alzheimercentrum
Piešťany, n. o.

Podpora klientů s demencí
prostřednictvím terapeutických
panenek

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Základná umelecká škola
Hlohovec

Detské tvorivé leto 2016

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Baseballový klub Angels
Trnava

Bavíme sa baseballom

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Mesto Topoľčany

Zlepšenie kvality životného prostredia
Ochrana a tvorba životného prostredia
Oddychovej zóny Margarétka

Materská škola na ul.
DETSKÉ IHRISKO
Malinovského 874 v Krupine

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Ostrov, Levice

Miesto, kde nie si sám

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Občianske združenie
Atletika pre deti, Zlaté
Moravce

Zdokonalenie pohybových schopností
u detí v atletických disciplínach –
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít
beh cez prekážky a beh na krátke
vzdialenosti

Základná škola s materskou
Živá učebňa biológie
školou Ondreja Cabana,
Komjatice

Podpora vzdelávania

Mesto Nové Zámky

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Materská škola Hurbanovo

Human Health Institute
n. o., Komárno

Letný tábor 2016

Keď sme zdraví, všetko nás baví

Zdravý predškolák
– ako chutí ovocie a zelenina

V kruhovom objazde bezpečne
Materská škola, Nám. B.
Bartóka 495/18, Veľký Meder Tescom
Základná umelecká škola,
Revúca
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Slniečko

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie
Podpora vzdelávania
Zachovanie kultúrnych hodnôt

Informačné centrum
Fotograﬁa – zrkadlo mladej duše
mladých, Mesto Partizánske

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Občianske združenie Detský
Krajší dvor – krajšie detstvo
domov Myjava

Ochrana a tvorba životného prostredia

Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb
pre dospelých Holíč

Fit park pre seniorov
a hendikepovaných občanov

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Materská škola
L. Novomeského 1290/2,
Elokované pracovisko
Kolónia 544 Senica

Rozprávková záhrada

Ochrana a tvorba životného prostredia

Protect work,
Malacky a iné mestá

Integračný tábor Hipoterapie

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie
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Právnická osoba

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Centrum voľného času
Turzovka

Nie je podstatné zvíťaziť,
ale zúčastniť sa

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Nezábudka – združenie
na pomoc rodinám so
zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými, Senec

Viaczmyslová terapia Snoezelen

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Obec Trstená na Ostrove

Obnova a zlepšenie funkčnosti
detského ihriska

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Interaktívny svet bez bariér

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Centrum rodiny n. o.

Komunitná záhrada pre všetkých

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Nadácia Novohradská

Modernizácia športového areálu
Novohradská

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Občianske združenie
Hematit

Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

správnej rady:

Základná škola
Budatínska 61, Bratislava

Knižnica

Podpora vzdelávania

• Claudia Verkinová bola nahradená Katarínou Tokárovou

Deťom s rakovinou n. o.

Kreatívna tvorba detí na detskej
onkológii

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou
ustanovený

MČ Bratislava Vrakuňa

Vysadenie stromov vo Vrakunskom
lesoparku

Ochrana a tvorba životného prostredia

Obec Ivanka pri Dunaji

Učenie sa bez triedy a počítača

Podpora vzdelávania

ZŠ Mokrohájska, Bratislava

Celkové výdavky (náklady) v členení
na výdavky podľa jednotlivých druhov
činnosti nadácie a osobitne výšku výdavkov
(nákladov) na správu nadácie vrátane
rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 1
a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie: 146 297,17 €
Podpora vzdelávania: 105 223,76 €
Ochrana a tvorba životného prostredia: 15 210 €
Zachovanie kultúrnych hodnôt: 8 710 €
Aktivity na podporu neziskových organizácií: 1 500 €
Výdavky na správu nadácie boli v hodnote: 2 824 €

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení
orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
V roku 2016 nastala zmena na poste dvoch členov

Správa zariadení sociálnych
Fit park pre všetky generácie
služieb Nitra

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

• Andrea Kožuchová bola nahradená Marekom Králom,

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
nebola udelená.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu
s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov
Nadácia Tesco nemá nadačné fondy.
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ŠPECIFIKÁCIA PRIJATÉHO
PODIELU ZAPLATENEJ
DANE Z PRÍJMOV

Kontakt

Názov: Nadácia Tesco
Sídlo: Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 42184126
Za rok: 2014
Prijaté v roku: 2015

E-mail

Použité v roku: 2016

info@nadaciatesco.sk

Kontaktná adresa Nadácie Tesco
Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

Farmársky grant 2016
80 000 eur

Ochrana a podpora zdravia,
sociálna pomoc a starostlivosť,
podpora zdravého životného
štýlu a prevencie

24 232 eur

Tesco Anjel letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín,
organizovaný CK Slniečko, spol. s r. o.

Ochrana a podpora zdravia,
sociálna pomoc a starostlivosť,
podpora zdravého životného
štýlu a prevencie

15 000 eur

Dar pre Potravinovú Banku Slovenska, o. z. na kúpu vozidla
pre zvoz potravinových prebytkov na charitatívne účely

Podpora vzdelávania
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Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných
výrobcov potravín – NPPC – Výskumný ústav potravinársky,
Bratislava

Podpora vzdelávania

12 483,76 eur

Príspevok na projekt Jedlá zmena pre Centrum
environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z.
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UZNUJ_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč NUJ

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

31 . 12 . 2 0 16

zostavená k

Účtovná závierka

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Mesiac Rok

Účtovná závierka

2023190169

X riadna

zostavená

IČO

SK NACE

(vyznačí sa x)

88 . 99 . 0

od

1 2 0 16

do

12 2 0 16

od

1 2 0 15

do

12 2 0 15

Za obdobie

X schválená

mimoriadna

42184126
SID

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Nadácia

Tesco

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

KAMENNÉ

NÁMESTIE

1/A

Obec

PSČ

81108

BRATISLAVA

Číslo telefónu

02

1

–

STARÉ

MESTO

Číslo faxu

/ 20718924

/

0

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

29 . 03 . 2 0 17

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

29 . 03 . 2 0 17
Záznamy daňového úradu
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Miesto pre evidenčné číslo
MF SR 2013

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
TlaŒivo

vytlaŒené

z

Portálu

FS

Strana 1
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Príloha k opatreniu č. MF/24033/2011-74
Príloha č. 4 k opatreniu č.MF/25682/2007-74
VZOR

Poznámky Úč NUJ 1 - 01

Poznámky
k . .31.12.2016 . . . . . . . . . . . .
....
(v eurách)
Za bežné účtovné
obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 6

do

mesiac
1 2

rok
2 0

1

6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 5

do

mesiac
1 2

rok
2 0

1

5

5 0

7

Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna

X

vyznačuje sa X

IČO
4 2 1

Názov účtovnej jednotky
N a d á c i a

T

e s

c

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
K a m e n n é

n

á m

e s

t

i

i

l

a v

PSČ
8 1 5

Názov obce
B r a t

6 1

Číslo telefónu
0 2 /

2 0 7

e-mailová adresa
r f i
n a n c
Zostavené dňa:
29.03.2017
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Daňové identifikačné číslo
2 0 2 3 1 9 0 1 6

8 4 1 2 6

i

1

8 9

a

l

o

s

f

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:

e

1

3

a

Číslo faxu
0 2 /

2 4

@ r

9

i

n a n c

i

a

5

5

4

1

l

.

s

k

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

5

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

45

Čl. I.

Čl. II

Marek Kr ál

Všeobecné údaje

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom
účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Tesco Stores SR a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa
mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku,
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Žiadne.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

-

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
Marek Krá

podpora a posilňovanie aktivít a udržateľnosti neziskových organizácii na Slovensku i v zahraničí, rozvoj
občianskej spoločnosti,
podpora aktivít rozvíjajúcich dobrovoľníctvo a filantropiu,
vytváranie partnerstiev s neziskovými a štátnymi organizáciami a firmami za účelom podpory dobrovoľníctva,
filantropie a zodpovedného podnikania,
podpora vzdelávaco- výchovných projektov, podpora formálneho vzdelávaceho procesu detí, mladých ľudí i
dospelých ako aj podpora mimoškolskej činnosti organizovania kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí,
podpora vedy a výskumu,
organizovanie a podpora aktivít smerujúcich k ochrane a tvorbe životného prostredia a prírodných hodnôt,
podpora revitalizácie ihrísk a verejných priestranstiev, výsadby zelene,čistenia vodných tokov a verejných
priestranstiev, recyklácie odpadu, separovanie zberu a pod.
podpora aktivít smerujúcich k zachovávaniu, rozvoju a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora
umeleckých aktivít, rozvíjania a ochrany kultúrneho a duchodného dedičstva,
rozvíjanie a podpora sociálnej pomoci a starostlivosti, podpora riešení životnej situácie a integrácie sociálne
slabých a znevýhodnených, podpora aktivít smerujúcich k ochrane a rozvíjaniu ľudských práv, práv detí a
mládeže a znevýhodnených skupín,
humanitárna pomoc pri živelných pohromách a iných tragédiách, pomoc ľuďom v ohrození života alebo zdravia,
rozvíjanie a podpora aktivít a projektov na ochranu zdravia, podporu zdravého životného štýlu, prevencie, liečby
a resocializácie,
organizovanie a podpora programov podporujúcich športové aktivity a rozvoj telovýchovy,
podpora rozvoja zdravého ekonomického prostredia, zodpovedného podnikania, mikropodnikania, rozvíjanie
podnikateľskej etiky a udržateľného správania sa firiem,
realizácia a podpora ľudských práv, práv detí a mládeže alebo iných humanitárnych cieľov.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov
vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Účtovná jednotka nemá dlhodobý majetok.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s
ním nakladať.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a
o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia
a zúčtovania.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia
alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka prijala nasledovné dary:
- príspevky od právnických osôb v sume 272721 EUR
- príspevky od fyzických osôb v sume 533 EUR
- príspevky z verejných zbierok v sume 37578 EUR

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
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(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

(13)

Informácia

o rozdelení

účtovného

zisku

alebo

vysporiadaní

účtovnej

straty

vykázanej

v minulých

účtovných

obdobiach.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a
to

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
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Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,
služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
v členení na náklady za

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

a) overenie účtovnej závierky,

3. viac ako päť rokov.

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
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Čl. V
Spolu

Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Čl. VI
Ďalšie informácie
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

8

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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úbytky

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

prírastky

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

z toho počet vedúcich zamestnancov

úbytky

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

prírastky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

presuny

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

úbytky

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

prírastky

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

e) iné povinnosti.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

Oceniteľné práva

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

Softvér

b) povinnosť z opčných obchodov,

Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

Tabuľka č. 1

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
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Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky
Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí
Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Opravné položky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Presuny

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prvotné ocenenie

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti v ovládanej
osobe

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti
s podstatným vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Pôžičky podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

úbytky

prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

úbytky

prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

presuny

úbytky

prírastky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tabuľka č. 2
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Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

10

11

Spolu

Podiel na základnom
imaní (v %)
bežného
účtovného obdobia

papiere

na

(+/-)

Zvýšenie/ zníženie hodnoty

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Druh zásob

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Pohľadávky spolu

Iné pohľadávky

Pohľadávky voči
účastníkom združení

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky z obchodného
styku

Druh pohľadávok

33431

33431

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Zásoby spolu

Poskytnutý preddavok na
zásoby

Tovar

Zvieratá

Výrobky

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Úbytky

Zníženie opravnej
položky

Zníženie opravnej
položky

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu

Zúčtovanie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

13295

13295

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Stav na konci bežného účtovného obdobia

197570

197570

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Prírastky

303664

303664

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Krátkodobý finančný majetok spolu

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok spolu

Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Dlhové cenné papiere so splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Majetkové
cenné
obchodovanie

Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 2

Spolu

Peniaze na ceste

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Bežné bankové účty

Ceniny

Pokladnica

Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Hodnota vlastného imania ku koncu

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Názov spoločnosti

Podiel účtovnej jednotky na
hlasovacích právach
(v %)

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
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57

13

12

28988

Iné

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Z ostatných fondov

Z fondu tvoreného zo zisku

Z rezervného fondu

Zo základného imania

Vysporiadanie účtovnej straty

Účtovná strata

Iné

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Prevod do sociálneho fondu

Úhrada straty minulých období

Prídel do ostatných fondov

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do základného imania

Rozdelenie účtovného zisku

Účtovný zisk

Názov položky

6638

98352

Presuny
(+, -)

23188

Úbytky
(-)

75163

6638

Prírastky
(+)

143192

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Spolu

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

Ostatné fondy

Fondy tvorené zo zisku

Rezervný fond

Fondy zo zisku

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov

Fond reprodukcie

Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu

prioritný majetok

vklady zakladateľov

z toho:
nadačné imanie v nadácii

Základné imanie

Imanie a fondy

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Stav na konci

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Pohľadávky spolu

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky do lehoty splatnosti

bežného účtovného obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

58
59

15

14

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2377

2377

2377

Spolu

Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver

Pôžička

Krátkodobý bankový
úver

Druh cudzieho
zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Suma istiny na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Zrušenie alebo zníženie
rezerv

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Stav na konci

Použitie rezerv

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Čerpanie

Tvorba zo zisku

Tvorba na ťarchu nákladov

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Sociálny fond

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

6042

6042

Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane

6042

bežného účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

Záväzky po lehote splatnosti

Druh záväzkov

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Rezervy spolu

Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

Druh rezervy

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

60
61

17

16

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
Prírastky

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Istina

Spolu

ostatné neaudítorské služby

daňové poradenstvo

súvisiace audítorské služby

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

overenie účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za

Úbytky

Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Finančný náklad

Suma

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

viac ako päť rokov

od jedného roka do piatich rokov
vrátane

do jedného roka vrátane

Celková suma dohodnutých platieb

Záväzok

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

podielu zaplatenej dane

grantu

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

Položky výnosov budúcich období z
dôvodu

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

62
63

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

19

18

Výrok audítora

64

65

66

67
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