Výro ná správa za rok 2009

OBSAH:
Základné údaje ........................................................................................................... 3
I.

Preh ad inností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vz ahu
k verejnoprospešnému ú elu nadácie........................................................... 4

II.

Preh ad príjmov (výnosov) pod a zdrojov ich pôvodu.................................... 4

III.

Preh ad o daroch, ak hodnota darov, alebo výška prostriedkov od
toho istého darcu presahujúce hodnotu 331,94 EUR.................................... 4

IV.

Preh ad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým
nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný ú el, na ktorý
bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto
prostriedky použili ......................................................................................... 4

V.

Celkový výdavky (náklady) v lenení na výdavky pod a jednotlivých
druhov inností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu
nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady pod a
§ 28 ods. 2 a 3 Zákona o nadáciách ............................................................. 5

VI.

Zmeny vykonané v nada nej listine a v zložení orgánov, ktoré
nastali v hodnotenom období ........................................................................ 5

VII.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol
nada nou listinou ustanovený: ...................................................................... 6

VIII. Preh ad o innosti nada ných fondov spolu s preh adom o
prostriedkoch nada ných fondov:.................................................................. 6
IX.

Ro ná ú tovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých
v nej a výrok audítora k ro nej ú tovnej závierka:..........................................6

Základné údaje
Názov:

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA ( alej len „nadácia“)

Registra né íslo:
Sídlo nadácie:
I O:
Dátum vzniku:

203/Na-2002/915
Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovenská republika
42137527
04.12.2008

Aktuálna hodnota nada ného imania:

6 638,78 EUR

Zakladate : VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Štatutárny orgán:

správca Ing. Boris Michalík

Ú el nadácie:
- podpora vzdelávania,
- podpora vedy a výskumu,
- ochrana a podpora zdravia,
- ochrana a tvorba prírodných hodnôt,
- podpora športu (najmä športu detí a mládeže),
- ochrana práv detí a mládeže,
- podpora a ochrana duševných a kultúrnych hodnôt,
- podpora a ochrana udských práv,
- humanitárna pomoc.
E.mail:

Nadacia.Volkswagen@volkswagen.sk

I.

Preh ad inností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vz ahu
k verejnoprospešnému ú elu nadácie

Nadácia do konca roka 2009 nevykonávala žiadne verejnoprospešné aktivity.

II.

Preh ad príjmov (výnosov) pod a zdrojov ich pôvodu
2008
0
0
0
0

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2%

III.

Preh ad o daroch, ak hodnota darov, alebo výška prostriedkov od toho
istého darcu presahujúce hodnotu 331,94 EUR
Darca

LASALUS, a.s.
VW Slovakia (zria ovate )

IV.

2009
101 300
130
0
101 430

2009
1 000,00
100 000,00
101 000,00

Preh ad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia
poskytla prostriedky na verejnoprospešný ú el, na ktorý bola nadácia
založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili

Nadácia do konca roka 2009 nevykonávala žiadne verejnoprospešné aktivity.

V.

Celkový výdavky (náklady) v lenení na výdavky pod a jednotlivých
druhov inností nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu
nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady pod a § 28 ods. 2 a 3 Zákona o
nadáciách

Správna rada nadácie rozhodla, že výška výdavkov na správu nadácie budú
predstavova maximálne 10% celkových výdavkov.
Výška a štruktúra výdavkov nadácie je uvedená v nasledovnej tabu ke:
Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného ú elu nadácie alebo nada ného fondu
Prevádzkové náklady
Odmena za výkon funkcie správcu
Náhrady výdavkov pod a osobitného predpisu
Mzdové náklady
iné náklady na ostatné innosti spojené s prevádzkou nadácie

VI.

2008
0
0
0
0
0
0
332
332

2009
0
0
0
0
0
0
361
361

Zmeny vykonané v nada nej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali
v hodnotenom období

V hodnotenom období bola vykonaná jedna zmena v Nada nej listine, z dôvodu
zavedenia eura na Slovensku sa formálne zmenila hodnota nada ného imania
nadácie a hodnota vkladu zakladate a nadácie z 200000 SKK na 6638.78 EUR.
Konkrétne sa zmenil l. IV nada nej listiny, ktorý znie:

l.V.
Hodnota základného imania
Hodnota nada ného imania je 6.638,78- EUR (slovo šes tisícšes stotridsa osem
euro a sedemdesiatosem centov).
Hodnota vkladu:
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava, I O: 35757442
je 6.638,78- EUR (slovo šes tisícšes stotridsa osem euro a sedemdesiatosem
centov).

VII. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol
nada nou listinou ustanovený:
V roku 2009 Nadácia neudelila odmenu za výkon funkcie správcu ani inému orgánu
Nadácie.

VIII. Preh ad o innosti nada ných fondov spolu s preh adom o prostriedkoch
nada ných fondov:
Nadácia do konca roka 2009 nezriadila žiadne nada né fondy a nevykonávala ani
žiadne verejnoprospešné aktivity.

IX.

Ro ná ú tovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej
a výrok audítora k ro nej ú tovnej závierka:

V prílohe.

_______________________
len správnej rady nadácie
Bohdan Wojnar

V Bratislave, d a 22.03.2010

_____________________
Správca nadácie
Boris Michalík

