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1. Účel neinvestičného fondu
Konto Orange n.f. (ďalej „Fond“), založený 18. októbra 2002, je
neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené
na plnenie všeobecne prospešného účelu, a to najmä na:
-

rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,

-

ochranu ľudských práv,

-

ochranu a tvorbu životného prostredia,

-

zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

-

ochranu a podporu zdravia a vzdelávania,

-

rozvoj sociálnych služieb,

-

podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu.

Okrem toho je možné prostriedky Fondu poskytnúť aj:
-

detským domovom,

-

domovom dôchodcov,

-

nemocniciam,

-

útulkom,

-

krízovým strediskám,

-

zariadeniam pestúnskej starostlivosti,

-

telovýchovným organizáciám a klubom,

-

organizátorom kultúrnych, vzdelávacích, športových podujatí,

-

obciam, cirkvám a náboženským spoločnostiam,

-

jednotlivcom alebo skupinám osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
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2. Orgány neinvestičného fondu a zmeny v priebehu roku 2003
Predseda Správnej rady: Ing. Ladislav Rehák
Členovia Správnej rady: Frédéric Pierre Maurice Debord
Prof. Ing. Milan Dado, CSc.
Správca fondu:

Ing. Pavol Lančarič, CSc.

Revízor fondu:

Ing. Albert Šmajda

V priebehu roku 2003 neboli vykonané žiadne zmeny v štatúte ani
orgánoch Fondu.

3. Prehľad činnosti v roku 2003
V roku 2003 boli z prostriedkov Fondu podporené nasledovné väčšie
projekty:
3 milióny udržia vaše nápady nad vodou
Letný grantový projekt „3 milióny udržia vaše nápady nad vodou“ bol
zameraný na podporu projektov, ktoré riešili voľnočasové aktivity mladých
ľudí. Finančne bolo podporených 50 najzaujímavejších projektov.
Školy pre budúcnosť
Grantový projekt „Školy pre budúcnosť” bol určený pre pedagógov
základných škôl a osemročných gymnázií (po kvartu). Našou snahou bolo
podporiť aktívnych a iniciatívnych učiteľov, ktorí prinesú nové postupy do
vzdelávania. Projekt oslovil neočakávané množstvo ľudí, výsledkom čoho
bol aj rekordný počet predložených projektov – až 1420. Celkovo bolo
podporených 90 projektov za 2 221 430 Sk.
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Darujte Vianoce
Zámerom grantového projektu „Darujte Vianoce” bolo už druhý rok
venovať v predvianočnom čase lásky a porozumenia milión korún na
realizáciu nápadov, ktoré pomôžu opusteným, sociálne slabším, starým a
chorým prežiť vianočné sviatky s pocitom radosti a pokoja. Celkovo bolo
zaregistrovaných 217 projektov, z ktorých bolo vybratých 72.
Trenčiansky hrad
Čiastku 1 milión Sk podporil Fond Trenčiansky hrad s cieľom pomôcť
odstrániť škody spôsobené pádom obvodového múru a pričiniť sa tak o
jeho znovuotvorenie.
Okrem horeuvedených projektov boli na základe rozhodnutia Správnej
rady a v zmysle štatútu Fondu poskytnuté finančné dary v rôznych výškach
individuálnym žiadateľom – fyzickým osobám, neziskovým organizáciam,
športovým klubom, divadlám a pod.

4.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A PRÍLOHY

4.1

Komentár k ročnej účtovnej závierke

Fond účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Celkové výnosy Konta Orange sú za rok 2003 vo výške 11 985 tis. Sk.
Najväčšiu položku výnosov predstavovali poskytnuté dary od spoločnosti
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Orange Slovensko, a.s. (10 330 tis. Sk) a úroky z termínovaných bankových
účtov ( 1 655 tis. Sk).
Ročné náklady Konta sú vo výške 15 255 tis. Sk

a sú tvorené najmä

poskytnutými finančnými darmi vo výške 15 005 tis. Sk. Náklady na správu
fondu v celkovej výške 250 tis. Sk predstavovali náklady na bankové
poplatky a zrážkovú daň z príjmu z bankových úrokov.
Výsledkom hospodárenia Konta po zdanení za rok 2003 bola strata vo
výške 3 270 tis. Sk.
Aktíva Konta k 31.12.2003 tvorí len finančný majetok – bankové účty vo
výške 24 410 tis. Sk. Pokles finančného majetku o 3 256 tis. Sk v porovnaní
s počiatočným stavom k 1.1.2003 spôsobil predovšetkým rozdiel medzi
prijatými a poskytnutými finančnými príspevkami a finančnými darmi za
rok 2003.
Pasíva Konta k 31.12.2003 sú vo výške 24 410 tis. Sk a najväčšiu položku
predstavuje základné imanie vo výške 27 666 tis. Sk a strata bežného
účtovného obdobia vo výške 3 270 tis. Sk. K zvýšeniu základného imania v
porovnaní s počiatočným stavom k 1.1.2003 došlo transferom zisku za rok
2002.
Audítorská spoločnosť Deloitte&Touche spol. s r.o. vydala k štatutárnym
finančným výkazom Konta Orange n.f. za rok 2003 auditorskú správu s
výrokom bez výhrad.
Správa audítora k ročnej účtovej závierke, súvaha a výkaz ziskov a strát,
prehľad o prijatých daroch a zoznam poskytnutých príspevkov a darov sú
priložené k výročnej správe.
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