Ministerstvo vnútra
Sekcia verejnej správy
Odbor vnútorných vecí
Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Bratislava, 23. november 2016
Vyúčtovanie zbierky
Nadácia Pontis, IČO: 317 848 28, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, Verejná zbierka s názvom
„Dobrá krajina 2015“ zapísaná do registra zbierok pod číslom 000-2014-033680
rozhodnutím SVS-OVS3-2014/033680 zo dňa 10.12.2014, právoplatným dňa 16.12.2014.
Zbierka bola vykonávaná od 1. januára 2015 do 30. novembra 2015 zasielaním príspevkov
na osobitý účet číslo SK8502000000002647851358 vo VUB a.s. a zbieraním darov do
stacionárnych pokladničiek.

PRÍJMY - Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Hrubý výnos
Z toho kreditný úrok
Príspevky na osobitý účet
84 382,47 €
0,53 €
Príspevky do stacionárnych pokladničiek
3 852,95 €
0,00 €
SPOLU
88 235,42 €
0,53 €
VÝDAJE - Prehľad použitia výnosu zbierky
Použitie vyzbieraných finančných prostriedkov:

Výnos verejnej zbierky je priraďovaný na jednotlivé projekty zahrnuté do Dobrej krajiny.
Jedným z projektov je aj Projekt „(administrácia) Dobrej krajiny“ kde môžu darcovia
dobrovoľne alokovať 5% zo sumy svojho daru v prospech Nadácie Pontis alebo darovať celú
čiastku na projekt „Dobrá krajina“.
Výťažok darov na projekte „Dobrá krajina“ sa používa na prevádzku, čiže na odmenu
projektového koordinátora, na vytvorenie a údržbu webového portálu, na mediálne
kampane, komunikačné a iné prevádzkové náklady.
Vyzbierané prostriedky (čistý výnos) sú zasielané MVO zapojeným do projektu Dobrá krajina
na realizáciu ich projektov.

HRUBÝ VÝNOS ZBIERKY

88.235,42 Eur

Prehľad nákladov zbierky
Popis nákladu
Bankové poplatky – číslo účtu:
SK8502000000002647851358
Projektový koordinátor - odmena
spolu

ČISTÝ VÝNOS ZBIERKY

Suma
151,11 €
3 343,20 €
3 494,31 €

84.741,11 Eur

Projekty podporené z verejnej zbierky v roku 2015
Projekty podporené z verejnej zbierky v roku 2016
Spolu použitie

11 175,11 €
73 566,00 €
84 741,11 €

Zoznam príloh
- Bankové výpisy z osobitného účtu zbierky
- Zmluvy s podporenými neziskovými organizáciami
- Faktúry programového koordinátora
- Bankové výpisy potvrdzujúce zaplatenie faktúr programového koordinátora
- Prehľadné tabuľky a lepšiu orientáciu

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, obráťte sa, prosím, na našu finančnú riaditeľku
Gabrielu Zúbrikovú, mobil: 0914 429 982, prípadne na emailovú adresu:
gabika.zubrikova@nadaciapontis.sk

Ďakujem, s pozdravom
Lenka Surotchak
Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis

