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Milí priatelia,
Nadácia Tesco má za sebou druhý rok svojho pôsobenia. Rok 2012 môžeme považovať za rovnako úspešný
ako rok 2011, keďže sme podporili veľa zaujímavých a prospešných projektov a začali sme aj úplne nové aktivity.
Hlavným projektom Nadácie Tesco v spolupráci s Tesco Stores SR, a.s., bol už piaty ročník podujatia Beh
pre život. Toto charitatívno-športové podujatie je stále populárnejšie, preto sme ho rozšírili o ďalšie mesto,
ktorým bola Banská Bystrica. Tento rok sa podarilo vyzbierať 85 000 €, za ktoré Nadácia Výskum rakoviny
zakúpila unikátny prístroj Incucyte pre Ústav experimentálnej onkológie v Bratislave.
Prostredníctvom sociálneho marketingu sme získali finančné prostriedky v sume 42 109 €, za ktoré sme
podporili Tatranský okrášľovací spolok, neziskové organizácie a sociálne výdajne.
V obchodoch Tesco v spolupráci s Nadáciou Tesco úspešne zorganizovali svoje charitatívne zbierky neziskové
organizácie: Liga proti rakovine SR, Slovenské hemofilické združenie, Slovenský Červený kríž, Unicef,
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Liga za duševné
zdravie, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Nadácia Výskum rakoviny a Komunitná
nadácia Bratislava. Spolu sa nám podarilo vyzbierať vyše 161 000 €.
Prostredníctvom Nadácie sme rozdali vecné a finančné dary v hodnote vyše 226 448 €.
Začiatkom roka sme v zimných mesiacoch darovali potraviny pre krízové centrá, potravu pre zvieratá,
rozdali sme neperlivú minerálnu vodu obciam, ktorým z dôvodu silných mrazov zamrzla pitná voda, darovali
sme detské športové kočíky, poskytli sme veľkonočné cukrovinky, taktiež sme darovali detské autosedačky
a podsedáky a rôzne detské hračky sociálne slabším rodinám, občianskym združeniam a sociálnym výdajniam.
Počas celého roka sme v mieste otvorenia novej prevádzky Tesco finančne podporili vybranú neziskovú
organizáciu.
V decembri sme pomohli 278 deťom zažiť krajšie Vianoce vďaka pilotnému projektu „Ďakujeme za Vianoce“.
Zákazníci hypermarketu Tesco Petržalka mali možnosť kúpiť darčeky konkrétnym deťom, ktorých rodiny
sú vo finančnej tiesni.
Počas celého roka sa naši zamestnanci zapájali do dobrovoľníckych aktivít a aj takýmto spôsobom pomáhali
komunitám, v ktorých pracujú a žijú.
Za týmito výsledkami sú konkrétni ľudia, organizácie a ich dobrá vôľa a odhodlanie.
Nadácia Tesco ďakuje všetkým, vďaka ktorým môže podporovať a pomáhať tam, kde je to potrebné.
Máme za sebou dva roky svojho pôsobenia a tešíme sa na ďalší, verím, že rovnako úspešný tretí rok.

Držte nám palce!
Martina Múčková, manažérka Nadácie Tesco
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Nadácia Tesco
zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom:
203/Na-2002/976
so sídlom:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpená:
Kontaktná osoba:

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
42 184 126
SK2023190169
Michal Dyttert, správca
Martina Múčková, manažérka Nadácie

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu Nadácie: 5038035586/0900
Číslo účtu zbierok: 0635230678/0900

Nadácia Tesco
vznikla 16. 12. 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco.
Zúročuje bohaté skúsenosti svojho zakladateľa, spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., v oblasti filantropie.
Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco
doposiaľ realizovalo, a zároveň nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci.
Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť
spoločný potenciál ako samotnej firmy, tak zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov, a v neposlednej miere aj zákazníkov.

Naše poslanie:
Robíme to, na čom záleží, lepšie a spolu.
Spoločnými silami môžeme pomôcť viac ako každý sám za seba. Spoločne podporujme užitočné
projekty, starostlivosť o sociálne znevýhodnené alebo zdravotne postihnuté osoby, 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 pravej chvíli podali pomocnú ruku.

Naše hodnoty:
Správame sa k ostatným tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám.
Využívame naše sily pre dobrú vec.

Naša stratégia:
Nadácia Tesco má záväzok podnikať 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
• zdravie a zdravý životný štýl
• ochrana životného prostredia.
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Predseda
Miroslav Kepák

Správca
Michal Dyttert

Členovia
Kamila Danišová
Andrea Kožuchová
Kevin Tindall
Erik Šiatkovský
Martin Kuruc
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Martin Dlouhý
James Gilmour
Miroslav Friml
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Koordinátorka projektov Nadácie

Martina Múčková

Katarína Krišková
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Tesco Beh pre život

5. ročník

V roku 2012 zorganizovala Nadácia Tesco už 5. ročník charitatívno-športového
podujatia „Beh pre život“. Beh pre život je hlavným projektom Nadácie Tesco
a je spojením zdravého životného štýlu, zábavy a podpory dobrej veci. Ide o tradičnú
sériu nesúťažných charitatívnych behov dlhých cca 4 km, určených pre širokú verejnosť,
rodiny a nadšencov športu a charity.

V tomto roku bežalo pre život celkovo 14 824 bežcov, čo predstavuje až 20 % nárast
oproti predchádzajúcemu roku, keď bežalo 12 584 účastníkov. Keďže je Beh stále
populárnejší, rozšírili sme ho o ďalšie, šieste mesto, ktorým bola Banská Bystrica.
Ďalšími, už tradičnými mestami boli: Bratislava, Nitra, Prešov, Žilina a Trenčín.

Tento rok sme behy začali spoločnou rozcvičkou a tí menší sa mohli rozhýbať
na trampolíne.

Účastníci Behu pre život 2012 spolu prispeli sumou 85 000 €, čo predstavuje
nárast o 21 % oproti minulému roku. Za všetky vyzbierané peniaze kúpila Nadácia
Výskum rakoviny unikátny prístroj na výskum rakoviny Incucyte. Incucyte je unikátny
laboratórny prístroj, ktorý ako prvý na Slovensku umožňuje sledovať vplyv rôznych
typov buniek na vývoj nádorových buniek v laboratórnom prostredí.

Tento prístroj je schopný sledovať správanie buniek v sto rôznych podmienkach
a kamerou zaznamenávať zmeny medzi nimi. Získané informácie slúžia na vývoj
nových postupov v liečbe onkologických ochorení.
Slávnostné odovzdanie prístroja sa uskutočnilo v septembri na tlačovej konferencii
v Ústave experimentálnej onkológie.

Patróni behov
Medzi tohtoročnými celoslovenskými patrónmi bol už tradične Jozef Vajda a novou
patrónkou bola naša olympionička v maratóne Katka Berešová, ktorá sa behov
aj aktívne zúčastnila.
Mestá ďalej podporili: Martin Babjak, Lucia Medeková, kapela Heľenine oči, Vladimír
Labant, Eva Pavlíková, Ján Greššo, Ľubomír Sekeráš a Vladimír Ország.

Beh pre život 2012
Printy
13%

TV a rádiá
5%

Beh a média
Beh si získal vyše 15 075 fanúšikov
na Facebooku. Zaznamenali sme vyše
250 mediálnych výstupov a publikovali
15 tlačových správ.
Okrem úvodnej a záverečnej konferencie
v Bratislave sme zorganizovali 5 tlačových
konferencií v ďalších mestách,
kde sa uskutočnil Beh pre život.
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Korčuľovanie pre život

Zimnou verziou obľúbenej série športovo-charitatívnych Behov pre život
organizovaných Nadáciou Tesco bolo premiérovo 28. januára v Bratislave „Korčuľovanie
pre život“.
Program športového dňa pozostával zo 4 blokov, ktoré vždy otvorilo krátke vystúpenie
detských krasokorčuliarov z krasokorčuliarskeho klubu Slovan Bratislava. Počas
korčuľovania sa v strede ľadovej plochy uskutočnili rôzne súťaže o zaujímavé ceny.
Pre najmenšie deti bola na ľadovej ploche pripravená špeciálna detská zóna, tréneri
korčuľovania počas celého dňa pomohli každému, kto sa chcel zdokonaliť.
„Korčuľovanie pre život“ je zimnou alternatívou pre všetkých, ktorí majú radi šport
a pomoc druhým im taktiež nie je cudzia a chcú niečo pre iných urobiť aj mimo letnej
bežeckej sezóny.
Každý účastník získal unikátny šál s logom akcie. Korčuľovalo
sa za hudobného sprievodu a po skončení korčuľovania bol
pre účastníkov pripravený teplý čaj a punč.
Patrónom „Korčuľovania pre život“ sa stal Michal Hudec,
hokejista HC Slovan. Počas akcie sa podarilo vyzbierať
2 263 € a výťažok všetkých vyzbieraných peňazí putoval
na konto Nadácie Výskum rakoviny.
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Sociálny marketing

Nadácia Tesco sa venuje rôznym formám sociálneho marketingu, keďže je to veľmi účinná forma, ako komunikovať urgentnú potrebu
pomáhať a zasiahnuť novú skupinu darcov, nadviazať nové partnerstvá alebo upevniť tie existujúce a v neposlednom rade pomôcť získať
peniaze na reálnu pomoc.
V roku 2012 sme na sociálnom marketingu spolupracovali s organizáciami Colgate-Palmolive, Unilever a Danone. Keďže sme nezískali
toľko financií ako minulý rok, za ktoré by sme mohli vyhlásiť druhý ročník grantového konania „Aby všetky deti mali šancu“, prispeli sme
aspoň lokálnym organizáciám na ich verejnoprospešné aktivity. Zo sociálneho marketingu so spoločnosťou Unilever sme finančne podporili
Tatranský okrášľovací spolok na značenie náučných chodníkov, a to sumou 7 239 €. Zo spolupráce s Colgate-Palmolive a Danone
sme podporili Beh oslobodenia v Chtelnici a Slovakia Open v stolnom tenise a tenise na vozíku.
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Deň srdca 2012

Správna životospráva a prevencia sú témami, ktoré Nadácii Tesco dlhodobo ležia
na srdci. Podčiarkuje to predovšetkým ďalší Deň srdca, ktorý sa už tradične uskutočnil
29. septembra 2012. Práve v tento deň si návštevníci obchodov siete Tesco mohli dať
bezplatne zmerať hodnoty krvného tlaku, cholesterolu, obvodu pása a vypočítať BMI,
čo patrí medzi najznámejšie spôsoby, ako si každý môže ľahko zistiť, či má adekvátnu
hmotnosť, teda netrpí nadváhou alebo obezitou.
Deň srdca už dávno nepatrí medzi neznáme pojmy. Vďaka podujatiu sa zvyšuje
povedomie verejnosti o možnostiach, ako rozoznať prvé príznaky ochorení
kardiovaskulárneho systému. Zároveň Deň srdca pripomína spôsoby,
ako sa im zdravým životným štýlom možno vyhnúť.
Svetový deň srdca predstavuje celosvetové podujatie, ktoré vyhlasuje Svetová
zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca. Na Slovensku
je organizátorom Slovenská nadácia srdca. V spolupráci s Nadáciou Tesco sa
v obchodoch reťazca Tesco uskutočnil tretíkrát ako súčasť kampaní MOST – Mesiac
o srdcových ochoreniach.
Práve zameranie Dňa srdca na zdravý životný štýl je dôvodom, prečo sa Nadácia Tesco
už druhý raz stala generálnym partnerom podujatia. Zapadá totiž do širokého spektra
aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti, ktorú Nadácia zastrešuje.
Príkladom je i každoročný Beh pre život. Kým Deň srdca dáva dôvody na zmenu
životného štýlu, Beh pre život dáva príležitosť ju zrealizovať v praxi.
Praktickú príležitosť zlepšiť si životný štýl však možno nájsť i priamo na regáloch
obchodov Tesco a nie len 29. septembra. Reťazec totiž ponúka i vlastné značky
podporujúce zdravé stravovanie. Najnovším prírastkom je značka Vitakids, rad
produktov pre deti od šesť do dvanásť rokov, ktoré boli vyvinuté v spolupráci
s odborníčkou na detskú výživu. Príkladmi sú však i značky Tesco Healthy Living
s nižším obsahom tuku, Tesco Light Choices alebo biopotraviny Tesco Organic.
V neposlednom rade je príkladom tiež značka Tesco One Body, ktorá zastrešuje
športové potreby.
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Charitatívne zbierky

V spolupráci s Nadáciou Tesco organizujú v priestoroch obchodov Tesco každoročne svoje charitatívne zbierky neziskové organizácie.
V roku 2012 sa nám podarilo vyzbierať vyše 161 000 €.

Štvorlístok nádeje od 16. 1. do 28. 3. 2012
Od januára do marca 2012 prebehla v niektorých Tesco prevádzkach zbierka Štvorlístok nádeje, ktorej výťažok
bol určený pre onkologicky chorých pacientov. Štvorlístok nádeje vyzbieral spolu 804,40 €.

Zbierka Divé maky – občianske združenie Divé maky
Občianske združenie Divé maky symbolicky vyhlásilo 4. apríl za Deň divých makov, pričom v tento deň tiež
zorganizovalo verejnú zbierku. Dobrovoľníci, ktorí ponúkali náramok proti urieknutiu alebo pripínací divý máčik,
sa pohybovali aj v 3 obchodoch Tesco, kde sa im podarilo vyzbierať 162,92 €. Výťažok putoval na týždenný tábor
pre najtalentovanejšie rómske deti.
Deň narcisov – Liga proti rakovine
Tak ako po minulé roky, aj tento rok si v piatok 13. apríla mohli zákazníci symbolicky pripnúť žltý narcis a prispieť
tak na liečbu pacientov s onkologickým ochorením. Prostredníctvom najväčšej verejnoprospešnej finančnej zbierky
na Slovensku – Deň narcisov sa dobrovoľníkom s označenými pokladničkami podarilo v priestoroch všetkých
obchodov Tesco vyzbierať sumu 35 967,74 €.
Zbierka na pomoc hemofilikom – Slovenské hemofilické združenie
Už ôsmykrát sa v dňoch 26. – 28. apríla konala v 28 obchodoch Tesco zbierka Slovenského hemofilického
združenia. Vyzbieraná suma 5 751,24 € išla na rehabilitačné tábory pre deti trpiace vrodenou poruchou
zrážanlivosti krvi. Patrónom zbierky bol opäť slovenský reprezentant a hokejista NHL Michal Handzuš.

Slovenský Červený kríž
V dňoch 3. – 5. mája 2012 zorganizoval Slovenský Červený kríž svoju zbierku. Za tieto tri dni sa podarilo vyzbierať
5 007,75 €.

Slovensko

Zbierka Týždeň modrého gombíka – UNICEF
Celých sedem dní od 14. – 20. mája mohli zákazníci Tesco podporiť už ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého
gombíka, ktorú organizoval Slovenský výbor pre UNICEF v spolupráci s Nadáciou Tesco. Celý výťažok zo zbierky
vo výške 5 540,40 € putoval na hĺbenie studní a zabezpečenie dodávky pitnej vody v africkej Zimbabwe.

Zbierka Biela pastelka – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
28. septembra zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zbierku s názvom Biela pastelka. Podarilo
sa vyzbierať 4 283,65 €. Výnos verejnej zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia
sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať.
Zbierka Dni nezábudiek – Liga za duševné zdravie
Aj tento rok v dňoch 10. až 13. októbra 2012 mohli zákazníci prispieť Lige za duševné zdravie počas jej zbierky Dni
nezábudiek. Darcovia dostali za finančný príspevok modrý kvietok – nezábudku ako symbol duševného zdravia.
Podarilo sa vyzbierať 12 745,17 €, čo je podstatne viac ako minulý rok.
Vianočná zbierka –
Slovenská humanitná rada, Slovenská
katolícka charita a Nadácia Výskum
rakoviny
Každoročne organizuje Nadácia Tesco
spolu s neziskovými organizáciami
vianočnú zbierku, ktorá prebieha
počas štyroch predĺžených adventných
víkendov. Tento rok sa konala vianočná
zbierka od 28. novembra do 23.
decembra 2012 a podarilo sa vyzbierať
vyše 90 000 €.
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Ďakujeme za Vianoce
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Celkovo 229 detí z centier a 49 hospitalizovaných detí si na Vianoce 2012 našlo
pod stromčekom darčeky, s ktorými zrejme nerátali. Asi takto možno vyčísliť výsledky
charitatívneho podujatia Ďakujeme za Vianoce. Akcia vznikla v rámci spolupráce
Nadácie Tesco a Komunitnej nadácie Bratislava. Samotná Nadácia Tesco projekt
podporila sumou 1 100 €. O zvyšok sa však postarali návštevníci bratislavskej predajne
Tesco Extra Petržalka. Práve tu totiž mohli nakupujúci od 1. do 21. decembra 2012 nájsť
označené darčeky pre deti z krízových či nízkoprahových centier a pre deti, ktoré trávili
Vianoce v bratislavskej nemocnici na Kramároch. Na každom vytipovanom darčeku bola
nálepka s menom dieťaťa a jeho vekom. Do 21. decembra sa tak našli desiatky štedrých
ľudí, ktorí darček zaplatili a odovzdali pri pokladni.

Výsledok? Znevýhodnené či hospitalizované deti napokon dostali stavebnice, hry,
športové potreby alebo i praktické pomôcky pre školákov. Deti, no i organizátori
a dotknuté združenia sa zároveň opäť presvedčili, že štedrých ľudí, ktorí chcú a dokážu
anonymne pomôcť, je na Slovensku viac, ako sa často zdá. A podobné podujatia preto
majú zmysel.
Informácie o priebehu boli pravidelne uverejňované prostredníctvom viacerých
komunikačných kanálov. Nad celým podujatím okrem oboch organizátorov držali
patronát zástupcovia až trinástich ďalších zainteresovaných organizácií, predovšetkým
zástupcovia centier, do ktorých darčeky nakoniec putovali.

Z darčekov sa tak tešili deti z Centra Nádej, z krízových centier Dúha, Maják Nádeje,
Brána do života, Krízového centra na Budatínskej ulici, z ubytovne Kopčany,
z nízkoprahových centier Mixclub, Mládež ulice, Ichtys a Kaspian, z organizácií Úsmev
ako dar a UNICEF (Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA a Linka detskej
istoty). Pre deti tráviace Vianoce v nemocnici zase darčeky zaistilo združenie Želaj si.
Rok 2012 sme začali darovaním potravinového a nepotravinového tovaru pre krízové
centrá a taktiež sme darovali potravu pre psov a mačky v útulkoch.

Vo februári pre silné mrazy zamrzla na Spiši pitná voda, tak sme prostredníctvom
Slovenského červeného kríža darovali 6 paliet minerálnej neperlivej vody obciam
Švedlár, Mlynky, Káľava a Helcmanovce.

V marci dostali neziskové organizácie Maják, o.z., Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov a Nezábudka detské športové kočíky.
Veľkonočné cukrovinky darovala Nadácia organizáciám vo väčšine lokalít,
kde sa nachádzajú prevádzky Tesco.
V lete sme zorganizovali 5. ročník našej tradičnej charitatívno-športovej akcie Beh
pre život, z ktorej celý výťažok, t.j. 85 000 €, išiel na kúpu prístroja na výskum rakoviny
Incucyte.

Na jeseň uzatvorila Nadácia Tesco zmluvy o spolupráci so sociálnymi výdajňami
na celom Slovensku o darovaní nepotravinových tovarov výdajniam. Následne sme
sociálnym výdajniam a neziskovým organizáciám darovali detské autosedačky,
podsedáky do auta a hračky do vody.
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Otváranie nových prevádzok
Celoročne podporujeme neziskové organizácie v mestách
a obciach, kde prevádzkuje Tesco svoje prevádzky. Zároveň
pri každom otvorení novej prevádzky TESCO STORES SR, a.s.,
kontaktujeme neziskovú organizáciu pôsobiacu v danej lokalite
a darujeme jej šek s finančným obnosom na podporu jej aktivít.

Suma, ktorou sme prispeli

Názov prevádzky

Názov podporenej
organizácie

Účel

350

Tesco Expres Sučany

DHZ Sučany

nákup oblečenia a obuvi pre deti
z Krízového strediska v Čani

500

SM Krásno nad Kysucou

Centrum voľného času

nákup športových a výtvarných
pomôcok pre deti
zo znevýhodnených rodín

350

Expres Košice Perla

SVETIELKO POMOCI, n.o.

podpora prvého detského
hospicu SVETIELKO POMOCI
v Košickom a Prešov. kraji

350

Expres Lednické Rovne

Základná škola Eduarda
Schreibera

nákup moderných učebných
pomôcok

350

Expres BA Perla Ružinova

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

podpora liečeb., školských
a soc. potrieb hlavne detí
postihnutých nádor. ochorením

1 000

HM Extra Spišská Nová Ves

Zákl. organizácia Slov. zväzu
telesne postihnutých č. 41

spolufinancovanie rekondič.
pobytov svojich členov
zo sociálne slabších pomerov

500

SM Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo, Klub
seniorov

prevádzka klubu seniorov

2 000

HM Žilina Obvodova

Nadácia žilinský lesopark

revitalizácia žilinského
lesoparku

350

Expres BA Hraničiarov

Domov soc. služieb pre deti a
dospelých KAMPINO

vybavenie kuchyne zariadenia
podporovaného bývania
kuchynskými pomôckami

500

SM Zvolen Europa

go-ok, o.z.

rozvoj aplikácie na monitoring
bezbariérovosti

350

Expres Prievidza Mišúta

Mesto Prievidza

realizovanie opráv interiérových
a exteriérových priestorov
Sociálno–integrač. centra

500

SM Trenčianske Teplice

Rodinné centrum Ovečka, o.z.

výstavba nového detského
ihriska v Trenčianskych
Tepliciach

500

HM Veľký Meder

Materské centrum MANÓHÁZ,
o.z.

zariadenie nových priestorov
centra

700

HM Bardejov

Centrum voľného času

činnosť záujmových útvarov

Suma, ktorou sme prispeli

Názov prevádzky

Názov podporenej
organizácie

Účel

500

SM Tlmače

Mesto Tlmače

oprava strechy a nákup
elektrospotrebičov
pre Voľnočasové centrum
v Tlmačoch

700

HM Komárno

Mesto Komárno

nákup pružinových hojdačiek
na školský dvor
MŠ – Ul. mieru 16

700

HM Hlohovec

Športový klub telesne
a zdravotne postihnutých

pokrytie výdavkov spojených
s liečbou zdravotne
postihnutých

500

SM Bošany

Zákl. organizácia Slov. zväzu
zdrav. postihnutých Bošany

činnosť a aktivity ZO SZZP
Bošany

350

Expres BA Odborárske nám.

PRELIEZKA, o. z.

podpora voľnočasových aktivít
školopovinných detí
v Bratislave

350

Expres Poprad Podtatranská

OZ pre telesne postihnuté deti v
okrese Poprad

rekondično-rehabilitačný pobyt
telesne postihnutých žiakov

500

SM Hurbanovo

Rodič. združ. pri ZŠ Hurbanovo,
Nám. Konkolyho-Thege 2

pomôcky a potreby
na výchovno-vzdelávaciu
a krúžkovú činnosť školy

500

SM Ivanka pri Dunaji

I Klub, o. z.

aktivity nízkoprah. centra
pre deti a mládež a prevádzku
klubovne na Moyzesovej 41

V roku 2012 sme otvorili 22 nových
prevádzok. Pri príležitosti otvorenia
týchto prevádzok TESCO STORES SR,
a.s., a Nadácia Tesco darovali spolu
12 400 € neziskovým organizáciám
pôsobiacim v daných komunitách.
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Dobrovoľníctvo zamestnancov

Nadácia Tesco v spolupráci so svojím zriaďovateľom, spoločnosťou Tesco Stores SR,
a.s., zabezpečuje pre organizácie dobrovoľnú výpomoc prostredníctvom svojich
zamestnancov.
V rámci firemného dobrovoľníctva naši zamestnanci pomáhajú vo viacerých
neziskových organizáciách naprieč celým Slovenskom spoluobčanom odkázaným na
pomoc iných.
Každá prevádzka Tesco spolupracuje s aspoň jednou neziskovou organizáciou v lokalite,
kde pôsobí.
V roku 2012 sme sa zúčastnili množstva rôznych projektov. Vyše 900 dobrovoľníkov
z radu zamestnancov TESCO STORES SR, a.s., odpracovalo spolu vyše 7 000
dobrovoľníckych hodín.
Pomáhali sme organizáciám rôznymi zbierkami na predajnej ploche.
Upratovali sme v MŠ Zlaté Moravce, v MŠ v Prievidzi, v MŠ Jasovce, v MŠ Platanová
v Nitre, v MŠ Margarétka Vrútky, v MŠ Óvoda v Rimavskej Sobote, v MŠ v Ružomberku,
v MŠ Kuchyňa, v MŠ Streženice, v stredisku sociálnych služieb v Banskej Bystrici,
v Domove sociálnych služieb Skalica, v Novomestskej kultúrnej spoločnosti, v Poprad
Klube SM pri SZSM, v Arche, n.o., v Bánovciach nad Bebravou, v Združení na pomoc ľudí
s mentálnym postihnutím Vrútky, v Spojenej škole na Komenského ulici v Pezinku, v DS
Lastovička v Trenčíne, v OZ Materskom centre Gombíkovo v Revúcej, v DSS Slniečko
v Prešove, v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, v Diecéznej charite v Žiline, v centre
nezávislej kultúry – Záhrada vo Zvolene, ako aj v hipoterapeutickom centre Hipony
v Podunajských Biskupiciach.
Upratovali sme lúku na Zlatých Pieskoch pri príležitosti Dňa Zeme.

Naši zamestnanci pomáhali aj pri organizovaní karnevalu: v OZ pri MŠ Tekovskej
v Bratislave, v MŠ Imatra vo Zvolene, pri organizovaní MDD: v MŠ Margarétka v Martine,
v odbornom učilišti internátnom v Lučenci, pri príprave akcie Slávnosti svetiel v Nadácii
Krajina harmónie v Žiline, pri organizovaní Mikuláša a príprave Vianoc v OZ pri
MŠ v Bratislave.

Pomáhali sme pri sťahovaní knižnice v Dome Seniorov Lamač, v zime sme odpratávali
sneh a na jar natierali lavičky v Stredisku sociálnych služieb na Uhlisku 1 v Banskej
Bystrici, pomohli sme zorganizovať turnaj v Bedmintonovom klube Kúpele Sliač,
zorganizovali sme charitatívnu akciu pre deti zo sociálne slabších rodín v Spojenej
škole Belá.
Venčením psov a inými prácami v útulkoch sme pomáhali: v OZ Dajme šancu
v Partizánskom, v útulku Cerberus v Senici. Čistením a údržbou karanténnej stanice
pre psov sme pomohli Mestskej polícii v Dolnom Kubíne.
V rámci projektu Tesco pre zdravšie mestá sme pomáhali mestám Trebišov, Košice,
Bratislava, Nitra, Detva, revitalizovali sme záhradný park vo Zvolene.
Spolupracovali sme so Slovenským Červeným krížom vo viacerých mestách
a pri rôznych aktivitách, ako napr. pri pomocných prácach v kuchyni a administratívnych
činnostiach v Leviciach.
V priebehu celého roka naši zamestnanci z celého Slovenska darovali krv.
V rámci najväčšej charitatívno-športovej akcie organizovanej Nadáciou Tesco
„Beh pre život“ zamestnanci TESCO STORES SR, a.s., vypomáhali pri organizovaní tejto
akcie po celom Slovensku.

Aktivity a projekty
spoločenskej
zodpovednosti
TESCO STORES SR,
a.s., zakladateľa
Nadácie
výročná správa 2012
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Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 134 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 26 expresov, 62 hypermarketov, z toho 8 Extra, 41 supermarketov a 18 čerpacích staníc.
Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre
a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane
občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 9 700 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným
zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa
obchodom pre všetkých.

Projekty Plánu zodpovedného susedstva
Tesco sa dlhodobo venuje zodpovednému podnikaniu a firemnej filantropii. Toto úsilie bolo sformulované do Plánu zodpovedného susedstva
v roku 2007 ako strategický krok Tesco v podobe verejného záväzku voči spoločnosti. Ide o dlhodobý prístup naprieč celým podnikaním
ako piatej časti riadiaceho systému, ktorý dovtedy pozostával len zo štyroch segmentov – zákazník, zamestnanec, financie a prevádzka.
Spoločnosť prehodnotila meniace sa požiadavky svojich zákazníkov a rozhodla sa rozšíriť prístupy vo svojej činnosti – byť nielen dobrým
maloobchodníkom, ale aj dobrým susedom, ktorý pozná prostredie, kde pôsobí, a stretáva sa s rôznymi skupinami obyvateľstva v meste
i predstaviteľmi miestnych inštitúcií, aby o nás, našom podnikaní vedeli a aby nás vnímali ako časť svojej komunity, ako svoj obchod, ktorý sa
zaoberá okolím, ktorému nie sú ľahostajné potreby iných, a ktorý aktívne pomáha, keď treba.

Oblasť ochrany životného prostredia
Tesco je lídrom na trhu v mnohých aspektoch tejto globálnej problematiky a podporuje aktivity, ktoré znižujú negatívny dosah našich
vlastných aktivít na ŽP a takisto uhlíkovú stopu našich zákazníkov. Tesco triedi a recykluje odpad, znižuje spotrebu energií a znižuje
emisie CO2.
V roku 2007 bol prijatý plán, ako dosiahnuť ciele do roku 2020, pričom bol rozdelený na viaceré kľúčové ukazovatele výkonnosti,
ktoré sú odvtedy pravidelne sledované a vyhodnocované.
V oblasti distribúcie sa začali kupovať ekologickejšie vozidlá a implementoval sa nový počítačový systém, ktorý efektívnejšie manažuje
vyťažovanie vozidiel. Spustil sa tiež projekt spoločného vyťažovania kamiónov s niektorými dodávateľmi, aby sa šetrili jazdy naprázdno.
Nové, menšie nákladné autá sa kupujú len s CNG pohonom (tieto vozidlá zavážajú Expres formáty najmä v Bratislave).
Znížili sme maximálnu rýchlosť vozidiel (obmedzovač rýchlosti) na 85 km za hodinu, čím sme znížili emisie o 4 – 6 %.
Priamo na čerpacej stanici v DC Beckov sme inštalovali predaj AD-BLUE (priemyselná močovina), ktorá sa používa pre motory vozidiel
v emisnej triede EURO6 a pomáha znižovať ich spotrebu o cca 8 – 10%. Aj externé dopravné spoločnosti tak môžu využívať túto inováciu
na zníženie vplyvu svojej činnosti na externé prostredie.
Všetkými opatreniami chce Tesco znížiť uhlíkovú stopu do roku 2020 o 50 %. Niektoré z týchto technológií sa používajú regulárne
pri výstavbe nových obchodov.
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Grantové konanie „Tesco pre zdravšie mestá“
Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., zriadila v Nadácii Pontis Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá, ktorý vyhlasuje každoročne grantovú
výzvu „Tesco pre zdravšie mestá“. Finančné prostriedky použité na tento grantový program idú z asignácie 2 % daní TESCO STORES SR, a.s.,
Nadácii Pontis.
Cieľom programu je pomôcť životnému prostrediu v mestách s dôrazom na aktívne zapojenie komunity pri realizácii projektu a trvalo
udržateľný rozvoj životného prostredia. Grantový program vychádza z plánu zodpovedného susedstva, v ktorom je skĺbená ochrana
životného prostredia, zdravý životný štýl, zapojenie komunity a podpora neziskových organizácií.
Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola. Projekty môžu odporučiť samotní zamestnanci Tesco, nie je to
však podmienkou. Odporúčanie a prípadné zapojenie sa do projektu zamestnanca Tesco môže byť pri hodnotení výhodou.
Projekty musia spĺňať nasledovné princípy:
Zeleň
výsadba zelene
čistenie zelených plôch v mestách
revitalizácia parkov, záhrad
úprava turistických/vychádzkových chodníkov
rozvoj a budovanie cyklistických trás
čistenie a úprava verejných priestranstiev (vodných tokov)

Recyklácia
podpora separácie odpadu (inštalácia nových kontajnerov a pod.)
organizácia podujatia, ktoré by zviditeľnilo separovanie odpadu
rušenie a čistenie nelegálnych/nevhodných skládok odpadu

Okrem tematického zamerania musia projekty zároveň spĺňať 2 princípy:
Komunita
– požaduje sa zapojenie širšej miestnej komunity do aktivít projektu
Dobrovoľníctvo – podmienkou je, aby bol projekt realizovaný so zapojením dobrovoľníkov do
aktivít, či už firemných alebo dobrovoľníkov z regiónu, z blízkeho susedstva atď.
O grant môžu žiadať:
Mimovládne organizácie:
nadácie
občianske združenia
nezisk. organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
neinvestičné fondy
účelové zariadenia cirkví
Miestna samospráva:
mestský úrad
obecný úrad
Materské a základné školy
Miestom realizácie projektu musí byť mesto, kde sa nachádza prevádzka Tesco.
V roku 2012 vyhlásil Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis už piaty ročník tohto grantového programu. Zo 67 doručených
žiadostí vybrala hodnotiaca komisia 39 projektov, ktoré boli podporené celkovou sumou 89 488,77 eur.

Roky

Ročníky

Počet schválených projektov

SUMA podporených
projektov v €

2007

1

5

31 207,00

2008

2

8

14 867,00

2009

3

13

39 850,00

2010

-

0

0,00

2011

4

21

43 291,41

2012

5

39

89 488,77

86

218 704,18

výročná správa 2012

Vitakids/Vitafit

Spojiť vzdelávanie o zdravom stravovaní pre najmenších so zábavou musí byť hračka. Nadácia Tesco a Nadácia pre deti Slovenska sa o tom
presvedčili v septembri 2012. Práve vtedy odštartoval projekt Vitafit zameraný na deti od šesť do dvanásť rokov. Až do polovice novembra sa
školáci v špeciálnych vzdelávacích kútikoch mohli dozvedieť, ako sa správne stravovať a prečo sú niektoré potraviny zdravšie ako iné. Kútiky
Vitafit mohli záujemcovia nájsť vo vybraných hypermarketoch Tesco Extra v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
Opodstatnenosť projektu potvrdila už jeho prvá aktivita, úvodný prieskum vykonaný na vzorke 501 detí z celého Slovenska. Z jeho výsledkov
vyplynulo, že až 13 % mladistvých má nadmernú hmotnosť a 7 % je dokonca obéznych. Práve obezita zvyšuje riziko vzniku cukrovky,
ochorení kardiovaskulárneho systému a ďalších ochorení.
Alarmujúce bolo i zistenie, že viac ako pätina detí neraňajkuje.
Na základe týchto informácií Nadácia Tesco a Nadácia pre deti Slovenska oslovili viaceré odborníčky
na zdravú výživu, ktoré spoločne vypracovali metodiku pre poradcov Vitafit. Na základe určenej metodiky bolo vyškolených 14
vysokoškolských študentiek, ktoré prešli takmer sto hodín trvajúcim tréningom. Okrem vedomostí o zdravej výžive sa nezanedbateľná časť
tréningu venovala i spôsobom, ako predostrieť informácie deťom zážitkovou formou.
Vďaka tomu poradcovia hravou formou dokázali deťom a ich rodičom vysvetliť princípy zdravej životosprávy. Základné nástroje vzdelávania
predstavovali hry, súťaže, hádanky alebo ochutnávky a prípravu zdravých jedál.
Za zdravou výživou pre deti však nemuseli návštevníci obchodov siete Tesco chodiť výhradne do kútikov Vitafit. Reťazec ruku v ruke
s potrebou rozširovať povedomie o správnej životospráve detí pripravil i nový rad potravín určených deťom pod značkou Vitakids.
Na vývoji tohto radu sa podieľala i garantka projektu MUDr. Iveta Čierna, PhD., odborníčka na výživu. Potraviny z radu Vitakids sú vyvinuté
špeciálne pre deti s ohľadom na ich potreby. Pod týmto heslom môžete nájsť v regáloch Tesco ideálnu stravu pre deti, ako napríklad jogurty
s cereáliami, ochutené mlieka, chutné sušené hrozienka či šunku s nižším obsahom solí vyrobenú z kvalitného mäsa. Každý produkt Vitakids
je označený jednotným logom, kreslenou postavičkou s krátkou informáciou o tom, prečo je pre dieťa dobrý. Výrobky Vitakids od domácich
dodávateľov sú označené jednoducho „Som zo Slovenska“, čo uľahčuje orientáciu zákazníkov pri rozhodovaní o nákupe.

Finančné údaje
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Súvaha k 31. 12. 2012 (v celých eurách)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Strana aktív

1.

č. r.

a

b

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021

001

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008

002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012 - (072 + 091AÚ)

003

Softvér 013 - (073+091AÚ)

004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051 - 095AÚ)

008

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

Bežné účtovné obdobie
Strana aktív

č. r.

Brutto

Korekcia

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020

009

Pozemky (031)

010

x

Umelecké diela a zbierky (032)

011

x

Stavby 021 - (081 - 092AÚ)

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)

014

2.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028

021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
(066 + 067) - 096AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
(053 - 096AÚ)

028

3.

Kontrolné číslo r. 001 až r. 028

991

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Strana aktív

1.

2.

3.

č. r.

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

2

3

4
257 394

a

b

1

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051

029

201 069

201 069

Zásoby r. 031 až r. 036

030

59

59

Materiál (112 + 119) - 191

031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121 + 122) - (192 + 193)

032

Výrobky (123 - 194)

033

Zvieratá (124 - 195)

034

Tovar (132 + 139) - 196

035

59

59

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
(314AÚ - 391AÚ)

036

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041

037

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ

038

Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky ( 335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

041

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050

042

167 507

167 507

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ

043

Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)

044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336)

045

x

Daňové pohľadávky (341 až 345)

046

x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)

048

162 240
7 240

167 507

167 507

155 000

Bežné účtovné obdobie
Strana aktív

č. r.

Brutto
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)

049

Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

050

Finančné účty r. 052 až r. 056

051

Pokladnica (211 + 213)

052

Bankové účty (221AÚ + 261)

053

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)

054

Krátkodobý finančný majetok
(251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

Korekcia

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Netto

Netto

33 503

95 154

33 503

95 154

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059

33 503
x
33 503

x
x

057

Náklady budúcich období (381)

058

Príjmy budúcich období (385)

059

1.
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057

060

201 069

201 069

257 394

Kontrolné číslo r. 029 až r. 060

992

804 217

804 217

1 029 576

Strana pasív

č. r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

5

6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061

123 696

244 481

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

062

6 638

6 638

Základné imanie (411)

063

6 638

6 638

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

Fond reprodukcie (413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

068

Rezervný fond (421)

069

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

Ostatné fondy (427)

071

3.

Nevyrovnaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)

072

237 843

-1 500

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

073

-120 785

239 343

074

77 373

12 913

Rezervy r. 076 až r. 078

075

932

860

Rezervy zákonné (451AÚ)

076

Ostatné rezervy (459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)

078

932

860

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086

079

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

Vydané dlhopisy (473)

081

Záväzky z nájmu (474AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

1.

2.

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

1.

2.

Strana pasív

2.

3.

č. r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)

086

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

76 441

12 053

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

6 416

12 038

Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)

089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)

090

Daňové záväzky (341 až 345)

091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom
územnej samosprávy (346 + 348)

092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)

093

Záväzky voči účastníkom združení (368)

094

Spojovací účet pri združení (396)

095

Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)

096

70 025

15

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)

098

Bežné bankové úvery ( 231 + 232 + 461AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)

103

1.
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061 + r.074 + r.101

104

201 069

257 394

Kontrolné číslo r. 061 až r. 104

993

687 218

791 733

Súvaha k 31. 12. 2012 (v celých eurách)
Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

a

b

501

Číslo riadka

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

c

1

2

3

4

Spotreba materiálu

01

61 121

61 121

34 164

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

513

Náklady na reprezentáciu

06

518

Ostatné služby

07

521

Mzdové náklady

08

524

Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie

09

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľností

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

545

310
175 775

175 775

192 541

26
3 500

3 500

19

25

25

Kurzové straty

20

1 707

1 707

115

546

Dary

21

9 521

9 521

1 156

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

549

Iné ostatné náklady

24

10 572

10 572

257

Činnosť
Číslo
účtu

Náklady

551

Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného
majetku

25

552

Zostatková cena predaného
dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553

Predané cenné papiere

27

554

Predaný materiál

28

555

Náklady na krátkodobý
finančný majetok

29

556

Tvorba fondov

30

557

Náklady na precenenie
cenných papierov

31

558

Tvorba a zúčtovanie
opravných položiek

32

561

Poskytnuté príspevky
organizačným zložkám

33

562

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

34

124 589

124 589

563

Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

35

66

66

565

Poskytnuté príspevky
z podielu zaplatenej dane

36

567

Poskytnuté príspevky
z verejnej zbierky

37

Číslo riadka

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

39 946

Účtová trieda 5 spolu
r. 01 až r. 37

38

386 876

386 876

268 515

Kontrolné číslo
r. 01 až r. 38

994

773 752

773 752

535 874

Činnosť
Číslo
účtu

Výnosy

a

b

c

601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

611

Zmena stavu zásob
nedokončenej výroby

42

612

Zmena stavu zásob
polotovarov

43

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

621

Aktivácia materiálu a tovaru

46

622

Aktivácia
vnútroorganizačných služieb

47

623

Aktivácia dlhodobého
nehmotného majetku

48

624

Aktivácia dlhodobého
hmotného majetku

49

641

Zmluvné pokuty a penále

50

642

Ostatné pokuty a penále

51

643

Platby za odpísané
pohľadávky

52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

646

Číslo riadka

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

1

2

3

4

25

25

136

54

14

14

30

Prijaté dary

55

8 536

8 536

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

58

Činnosť
Číslo
účtu

Výnosy

651

Tržby z predaja dlhodobého
nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného
majetku

59

652

Výnosy z dlhodobého
finančného majetku

60

653

Tržby z predaja cenných
papierov a podielov

61

654

Tržby z predaja materiálu

62

655

Výnosy z krátkodobého
finančného majetku

63

656

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia
cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky
od organizačných zložiek

67

662

Prijaté príspevky od iných
organizácií

68

663

Prijaté príspevky
od fyzických osôb

69

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

71

667

Prijaté príspevky z verejných
zbierok

72

691

Dotácie

73

Číslo riadka

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

256 639

256 639

882

882

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

507 718

Činnosť
Číslo
účtu

Výnosy

Číslo riadka

Hlavná
nezdaňovaná

Účtová trieda 6 spolu
r. 39 až r. 73

74

266 096

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38

75

-120 780
5

Podnikateľská
zdaňovaná

0

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

266 096

507 884

-120 780

239 369

5

26

591

Daň z príjmov

76

595

Dodatočné odvody dane
z príjmov

77

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

78

-120 785

0

-120 785

239 343

Kontrolné číslo
r. 39 až r. 78

995

290 632

0

290 632

1 494 506

0

Poznámky k 31. 12. 2012 (v eurách)
Za bežné účtovné obdobie od januára 2012 do decembra 2012.
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od januára 2011 do decembra 2011.
Názov účtovnej jednotky: Nadácia Tesco
IČO: 42 184 126
IČ DPH: SK2023190169
Sídlo účtovnej jednotky: Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
Všeobecné údaje
Zakladateľom Nadácie Tesco (ďalej len „Nadácia“) je Tesco Stores SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava. Nadácia vznikla a bola
zapísaná do Registra nadácií dňa 16.12.2010.
Štatutárny orgán Nadácie:
Správca – Michal Dyttert
Správna rada Nadácie:
Miroslav Kepák
Martin Kuruc
Kamila Danišová
Kevin Tindall
Erik Šiatkovský
Andrea Kožuchová
Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
- podpora a posilňovanie aktivít a udržateľnosti neziskových organizácií 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 vzdelávacieho procesu detí, mladých ľudí i dospelých, ako aj podpora
mimoškolskej činnosti, organizovanie 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 duchovného 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 humanitných cieľov.
Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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.

Tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

0

Z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou

0

0

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

0

0

Nadácia nie je zriaďovateľom v inej účtovnej jednotke.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Nadácie (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
(a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený
do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu
jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Pozemky sa neodpisujú.

(b) Zásoby
Zásoby sa oceňujú jednou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby
vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích
zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov
bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa
v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov.
Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané
náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.
(c) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné
a nevymožiteľné pohľadávky.
(d) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
(e) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(f) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú
sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha.
Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov.
Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom, ako sa účtovala tvorba rezervy.
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii
zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.
Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.
(g) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a rovnako nemá ani dlhodobý finančný majetok.
Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tabuľka č.1
Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Pokladnica

0

0

Ceniny

0

0

Bežné bankové účty

33 503

95 154

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok

0

0

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

33 503

95 154

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

0

0

0

0

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

0

0

0

0

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do
jedného roka držané do splatnosti

0

0

0

0

Ostatné realizovateľné cenné papiere

0

0

0

0

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia
na výsledok
hospodárenia
bežného
účtovného
obdobia

Vplyv ocenenia
na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

0

0

0

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

0

0

0

Ostatné realizovateľné cenné papiere

0

0

0

Krátkodobý finančný majetok spolu

0

0

0

Tabuľka č.3

Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k zásobám.
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Pohľadávky z hlavnej činnosti:
- pohľadávka voči spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., vo výške 155 000,00 EUR vyplývajúca z darovacej zmluvy uzatvorenej 31. 3. 2011
- pohľadávka voči spoločnosti Danone, s.r.o., vo výške 1 968,92 EUR vyplývajúca z darovacej zmluvy uzatvorenej 03. 09. 2012
- pohľadávka voči spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., vo výške 1 000,00 EUR vyplývajúca z darovacej zmluvy uzatvorenej 10. 12. 2012
- pohľadávka voči spoločnosti Unilever Slovensko, s.r.o., vo výške 9 538,26 EUR vyplývajúca z darovacej zmluvy uzatvorenej 31. 12. 2012

Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k pohľadávkam.
Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 000

162 240

Pohľadávky po lehote splatnosti

166 507

0

Pohľadávky spolu

167 507

162 240

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. Účtovná jednotka neúčtovala
o položkách časového rozlíšenia nákladov a príjmov BO.
Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

Tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vyrovnaní účtovnej straty
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+;-)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Základné imanie

6 638

0

0

0

6 638

Z toho: nadačné
imanie v nadácii

6 638

0

0

0

6 638

Vklady zakladateľov

0

0

0

0

0

Prioritný majetok

0

0

0

0

0

Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

0

0

0

0

0

Fond reprodukcie

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov

0

0

0

0

0

Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené
zo zisku

0

0

0

0

0

Ostatné fondy

0

0

0

0

0

Nevyrovnaný výsledok
hospodárenia
minulých rokov

-1 500

239 343

0

0

237 843

Výsledok
hospodárenia
za účtovné obdobie

239 343

-120 785

239 343

0

-120 785

Spolu

237 843

118 558

239 343

0

117 058

Imanie a fondy

Fondy zo zisku

Účtovný zisk za minulé účtovné obdobie vo výške 239 343,00 EUR bol prevedený na účet nevyrovnaného výsledku hospodárenia minulých
rokov na základe rozhodnutia Správnej rady.

Tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vyrovnaní účtovnej straty

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk

239 343

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitého predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevyrovnaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vyrovnanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevyrovnaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

239 343

Opis a výška cudzích zdrojov
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka

Tabuľka o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy

Stav
na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv

860

Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

932

860

0

932

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy spolu

860

932

860

0

932

Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv

0

0

0

0

0

Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv

0

0

0

0

0

Ostatné rezervy spolu

0

0

0

0

0

Rezervy spolu

860

932

860

0

932

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
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

Tabuľka o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

6 416

380

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka

70 025

11 673

Krátkodobé záväzky spolu

76 441

12 053

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného
do piatich rokov vrátane

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

0

0

Dlhodobé záväzky spolu

0

0

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

76 441

12 053

Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

0

0

Tvorba na ťarchu nákladov

0

0

Tvorba zo zisku

0

0

Čerpanie

0

0

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

0

0

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tabuľka o vývoji sociálneho fondu

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Účtovná jednotka neúčtovala o úveroch a pôžičkách.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
Účtovná jednotka neúčtovala o časovom rozlíšení výdavkov BO.
Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období.
Účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch budúcich období.
Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.
Účtovná jednotka nemala prenajatý majetok vo forme finančného prenájmu.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
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. Účtovná jednotka nedosiahla tržby za vlastné výkony a tovar.
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
Účtovná jednotka prijala v roku 2012 nasledovné dary a príspevky vo výške spolu 266 057,00 EUR :
– Príspevky prijaté od právnických osôb vo výške 32 789,00 EUR
– Príspevky od zriaďovateľa vo výške 223 850,00 EUR
– Príspevky od fyzických osôb vo výške 882,00 EUR (verejné zbierky)
– Prijaté dary vo výške 8 536,00 EUR
Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. Účtovnej jednotke v roku 2012 neboli
poskytnuté dotácie.
Opis a suma významných položiek finančných výnosov.
– Prijaté bankové úroky vo výške 25,00 EUR
– Kurzové zisky počas účtovného obdobia vo výške 14,00 EUR
– Kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky vo výške 0,00 EUR
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
Prehľad o nákladoch na poskytnuté príspevky spolu vo výške 124 655,00 EUR:
– Poskytnuté príspevky Nadácia Výskum rakoviny 13 000,00 EUR
– Poskytnuté príspevky Návrat 9 000,00 EUR
– Poskytnuté príspevky Benef. združ. slabozrakých detí 7 891,00 EUR
– Poskytnuté príspevky Detský fond 7 000,00 EUR
– Poskytnuté príspevky Tatran. okrášľovací spolok 7 239,00 EUR
– Poskytnuté príspevky Ticho v tme detí v Červenici 4 300,00 EUR
– Ďalšie príspevky vo výške 76 225,00 EUR
Prehľad o nákladoch na ostatné služby spolu vo výške 192 541,00 EUR:
– Účtovné služby a audit 4 374,00 EUR
– Reklamné, mediálne a propagačné služby 171 401,00 EUR

Prehľad o osobitných a iných ostatných nákladoch spolu vo výške 35 603,00 EUR:
– Spotreba materiálu EUR 61 121,00
– Neuplatniteľná DPH EUR 10 340,00
– Dary EUR 9 521,00
– Bankové poplatky EUR 232,00
– Zmluvné pokuty a penále 3 500,00
– Úroky 25,00
Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účtovná jednotka neúčtovala o podiele zo zaplatenej dane.
Opis a suma významných položiek finančných nákladov.
– Kurzové straty počas účtovného obdobia vo výške 1 694,00 EUR
– Kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky vo výške 13,00 EUR
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom za účtovné obdobie 2012.

Tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

500

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

0

súvisiace audítorské služby

0

daňové poradenstvo

0

ostatné neaudítorské služby

0

Spolu

500

Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. Účtovná jednotka
neúčtovala o takýchto položkách.
Ďalšie informácie
Účtovná jednotka neeviduje iné aktíva.
Účtovná jednotka neeviduje iné pasíva.
Účtovná jednotka nemá ostatné finančné povinnosti.
Účtovná jednotka nevlastní kultúrne pamiatky.
Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti.
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