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Úvod
Neinvestičný fond Fórum života n.f. je založený zriaďovacou zmluvou, ktorá je registrovaná na
Obvodnom úrade Bratislava, Reg.č.: OVVS‐18374/213/2012‐NF dňa 28.9.2012.
Účel neinvestičného fondu
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného
účelu v oblasti ochrany ľudských práv, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a podpora sociálnych
služieb.
Zameria sa najmä na:
- finančnú podporu pri organizovaní informačných kampaní v ochrane ľudského života a
rodiny,
- podporu riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých, slabých,
- podporu vydavateľskej činnosti, tlač a distribúciu letákov a materiálov zameranú na ochranu
života,
- finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, konferencií a seminárov
v oblasti ochrany života a rodiny.

A.

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu
fondu

Neinvestičný fond bol zaregistrovaný 28.09.2012 na Obvodnom úrade v Bratislave.
5.10.2012 bolo doručené oznámenie o konaní verejnej zbierky pod názvom Sviečka za nenarodené
deti. Všeobecnoprospešný účel, na ktorý sa verejná zbierka konala bol ochrana ľudských práv,
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, rozvoj sociálnych služieb.
Zbierka sa konala na celom území Slovenska. Bolo do nej zapojených viac ako 330 dobrovoľníkov.
Spôsob, akým sa konala verejná zbierka bol predaj sviečok za dobrovoľný príspevok. Zbierka sa
konala v čase od 21. 10. 2012 do 4. 11. 2012.
K úspešnému konaniu verejnej zbierky formou reklamy prispeli nasledovné média:
- cez webové stránky http://www.vyveska.sk a http://www.forumzivota.sk
- na facebooku, zaslaním mailu prostredníctvom mailinglistu Fóra žovota o.z.
- cez printové média ‐ Spravodajcu o. z. Fórum života, Katolícke noviny, Slovo, Duchovný
Pastier, Zrno
- Rádio Lumen,
- Televízia TV Lux,
- Tlačová kancelária KBS
Osoby zodpovedné za konanie verejnej zbierky boli Mgr. Anna Siekelová, Mgr. Jaroslava Gabčová, Ing.

Jozef Jánoš, PhDr. Monika Naďová, Mgr. Magdaléna Mydlová aBarbora Ďurišová.
Vyúčtovanie zbierky Sviečka za nenarodené deti 2012
Výnosy zo zbierky
Náklady spojené zo zbierkou:

66 013,87 €
14 239,22 €
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Čistý výnos zo zbierky:
Celkom:

51 774,65 €
36 607,15 €

Z toho pre:
‐ Fórum života o.z.
‐ Gianna n.o.
Celkom:

34 507,15 €
2 100,00 €
36 607,15 €

Zostatok zbierky:

15 167,50 €

Vyúčtovanie a použitie vo Fóre života do 31.12.2012:
Kampaň DPD 2012
Kampaň ‐ Sviečka za nenarodené deti 2012
Regióny (ľudské zdroje)
Koordinácia a poradenstvo v projektoch konkrétnej pomoci
(Zachráňme životy, Alexis)
Spravodajca (tlač a distribúcia)
PR ‐ kampane
Vzdelávacie aktivity
Celkom:
Vyúčtovanie a použitie v Gianna n.o. do 31.12.2012:
Vzdelávanie NaPro technologie MUDr. Ivan Walendfes
Celkom:

B.

6 022,37 €
4 776,70 €
1 674,41 €
10 919,59 €
7 975,22 €
2 915,86 €
223,00 €
34 507,15 €

2 100,00 €
2 100,00 €

Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2012 je
prílohou k tejto výročnej správe.
Nevznikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

C.

Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu

Príspevok od fyzickej osoby vo výške 5,00 €.

D.

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvod
Vklady zriaďovateľov n.f.
Peňažné dary fyzických osôb
Príjmy z verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti
Úroky z peňažných vkladov
Príjmy podľa zdrojov celkom:

Suma v eur
132,00 €
5,00 €
66 013,87 €
0,35 €
66 151,22 €
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E.

Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2012

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2012 v bol
nasledovný:
Strana aktív (v eur)
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
AKTIVA celkom
Strana pasív (v eur)

2011

2011

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. CUDZIE ZDROJE
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
PASÍVA celkom

2012
0
0
0
0
27 719,76
0
0
0
27 719,76
1 764,43
0
1 764,43
29 484,19
2012
15 054,47
15 054,47
0
0
0
14 429,72
0
0
14 429,72
0
0
29 484,19

Stav majetku k 31.12.2012:
Stav záväzkov k 31.12.2012:

29 484,19 €
14 429,72 €

Rozdiel (výška fondu) k 31.12.2012:

15 054,47 €

Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Hospodárenie neinvestičného fondu je
nulové v nasledujúcom členení nákladov a výnosov:

F.

Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti fondu
a osobitne výšku výdavkov na správu fondu
Podpora informačných kampaní:
Podpora riešení ťažkých životných situácií:
Podpora vydavateľskej činnosti, tlač a distribúcia:
Podpora vzdelávania, kurzov a školení:

12 473,48 €
10 919,59 €
10 891,08 €
2 323,00 €
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Podpora celkom:
Výdavky spojené s organizovaním zbierky:
Celkom činnosť fondu:
Správa fondu:
Celkové výdavky:

G.

36 607,15 €
14 239,22 €
50 846,37 €
250,38 €
51 096,75 €

Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada

Správna rada neurčila žiadne ďalšie relevantné údaje, ktoré by bolo potrebné uviesť v rámci výročnej
správy neinvestičného

Bratislava, 15. marec 2013
Jana Počarovská, správca fondu
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