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I.

Charakteristika spoločnosti a prehľad činností
vykonávaných v roku 2014

Charakteristika spoločnosti:
Obchodné meno:
Nadácia HB Reavis
Sídlo:
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (od 31.10.2012), zmenené
z Prievozská 4, 821 09 Bratislava
IČO:
42172594
Dátum vzniku:
03.08.2009
Spôsob vzniku:
Nadácia je založená nadačnou listinou
právnickou osobou HB REAVIS Slovakia a. s. dňa 3.8.2009
Dátum zápisu do registra nadácií:
Nadačné imanie :

3.8.2009
6 638 €

pod číslom 203/Na – 2002/938

Orgány spoločnosti k 31.12.2014 :
Správna rada:
a) predseda – Adrián Rác
b) člen - Maarten Joannes Hulshoff
c) člen - Marcel Sedlák
d) člen – Marcel Kasanický
e) člen - Rudolf Mima
f) člen – Igor Dohovič
Revízor nadácie je:
a) Ing. Róbert Kubinský
Správca nadácie je:
a) Mária Bejdová
Prehľad zakladateľov Nadácie
P.
č.

Meno
spoločníka

1. HB REAVIS Slovakia a. s.

Výška podielu na ZI
absolútna
%

6 638 EUR

100%

2

% podiel na
hlasov.
Právach

% podiel na iných
položkách VI

100

100

Poslanie nadácie:
Poslanie nadácie podľa výpisu z registra nadácií:
Verejnoprospešný účel:
• rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
• realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
• ochrana a tvorba životného prostredia, najmä realizáciou investičných projektov
za účelom skvalitnenia životného prostredia
• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
• ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä realizáciou investičných
projektov za účelom skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti
• ochrana práv detí a mládeže
• rozvoj a podpora vedy a vzdelávania, najmä sociálna podpora študentov
a pedagógov základných, stredných a vysokých škôl formou študijných
a odborných stáží, pobytov doma i v zahraničí so všestranným rozvojom
vysokoškolského vzdelávania, vedeckého bádania a medzinárodnej spolupráce,
napr. nadväzovaním kontaktov s domácimi i zahraničnými univerzitami
a vedeckými inštitúciami
• rozvoj a podpora telovýchovy
• pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie, najmä vo vzťahu
k bezpečnosti výškových budov
• humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození
života alebo zdravia
• ochrana a podpora sociálnej pomoci
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Prehľad činnosti:
V roku 2014 sme sa v Nadácii HB Reavis presvedčili, aký veľký význam
má dlhodobá podpora talentovaných a šikovných ľudí. A aká dôležitá je spätná väzba,
ktorá sa nám od nich vracia späť.
Podporovať niekoho, kto má talent, je zdravý a úspešný, by sa na prvý pohľad mohlo
zdať nepochopiteľné, pre niektorých možno nedôležité. Povzbudzovať deti, ale aj
dospelých ľudí v ich výnimočnosti, a v tom, že smer ich cesty je správny, že to, čo
robia je dôležité, a motivovať ich týmto spôsobom tak, aby vylepšovali svet okolo
a robili ho krajším pre nás všetkých – to sú dôvody, ktoré nám dávajú veľký zmysel.
Takýmto spôsobom nielen vysielajú pozitívnu energiu naspäť k nám, ale keďže ju
nezištne dostali, tak ju posúvajú aj ďalej.
V roku 2014 bol ukončený druhý a začal tretí ročník hudobno-vzdelávacieho projektu
Virtuoso. Orchester, zložený z mladých ľudí z celého Slovenska okrem rozšírenia
svojho pôsobenia na viaceré oblasti Slovenska a koncertovania na rôznorodých
podujatiach doma i v zahraničí opäť potvrdil svoje kvality. Jeho dôležitosť ocenila aj
odborná porota Via Bona - ocenenia, udeľovaného spoločensky zodpovedným firmám
na Slovensku, kde sme sa v kategórii Partner komunity dostali do úzkeho výberu medzi
štyri najlepšie firmy.
Najdôležitejším poznaním v tomto roku pre nás však bolo, že mladí ľudia z orchestra,
ktorým pomáhame my, tiež vedia pomáhať ďalej. Dôkazom toho je natočenie CD
s viacerými známymi slovenskými umelcami, z predaja ktorého putuje výťažok
do "Náhradného domova". Ide o ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine pre rodičov
a príbuzných detských onkologických pacientov v čase, keď sú deti hospitalizované
na onkológii. Zmyslom ubytovacieho zariadenia je umožniť rodičom byť pri svojom
dieťati v čase náročnej onkologickej liečby. Prítomnosť rodiča má pre psychiku dieťaťa
obrovský význam a rozhodne i podporný liečivý účinok, pomáha mu prekonávať ťažké
momenty hospitalizácie, zvládať lepšie bolesť, izoláciu, nevoľnosti, slabosť i smútok.
Sme radi, že sme pomocou známych „bítlsoviek“ k tomuto účelu prispeli.
Nielen deti potrebujú podporu v ich snažení robiť tento svet lepším, ale aj všetci
dospelí. Aj preto Nadácia HB Reavis v roku 2014 otvorila už tretí ročník obľúbeného
Zamestnaneckého programu. Každý zamestnanec spoločnosti HB Reavis, ktorý sa
vo svojom voľnom čase angažuje v dobročinnej oblasti, môže od našej nadácie získať
od 500 do 2000 Eur. Správna rada Nadácie HB Reavis na základe vopred vyhlásených
kritérií rozhodla o tom, že podporí 15 rôznorodých projektov po celom Slovensku.
Rekonštrukcia toaliet v detskom centre, organizácia športového podujatia pre telesne
znevýhodnených, výmena trávy na futbalovom ihrisku, podpora FB stránky o výchove
malých detí, interaktívna tabuľa pre sluchovo postihnuté deti, natočenie singlu a klipu
latino kapely, šitie krojov pre folklórny súbor a mnohé ďalšie projekty nám ukázali, akí
výnimoční sú na Slovensku ľudia, a ešte výnimočnejší naši zamestnanci, ktorí sa
rozhodli im pomáhať.
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II.

Ročná účtovná závierka

V roku 2014 Nadácia HB Reavis účtovala v sústave podvojného účtovníctva.
Prílohou výročnej správy sú výkazy: „Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
k účtovnej závierke a Výrok audítora“. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických
osôb a ročnú účtovnú závierku za rok 2014 predložila Nadácia na Daňový úrad
Bratislava v elektronickej podobe v zákonom stanovenom termíne. Účtovná závierka
bola overená audítorom.
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1. Sumarizované finančné údaje :
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vybrané ukazovatele z účtovných
výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014.
Súvaha v celých EUR

2014

AKTÍVA
A. Neobežný majetok
1. DNM
2. DHM
Oprávky k DHM
3. DFM
B. Obežný majetok
1. Zásoby
2. Krátkodobé pohľadávky
3. Dlhodobé pohľadávky
4. Finančné účty
C. Časové rozlíšenie spolu
1. Časové rozlíšenie
Aktíva celkom

64 482,04

64 482,04
64 482,04

PASÍVA
A. Vlastné zdroje krytia
1. Nadačné imanie
2. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
3. Výsledok hospodárenia 2014
B. Cudzie zdroje
Záväzky v tom :
1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové úvery a výpomoci
C. Časové rozlíšenie spolu
1. Časové rozlíšenie - výnosy bud. období
Pasíva celkom

6 920,66
6 638,00
43,92
76,14
384,14
8
376,14
57 177,24
57 177,24
64 482,04
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Výkaz ziskov a strát v celých EUR

2014
Činnosť hlavná
nezdaňovaná

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Reprezentačné
Ostatné služby
Ostatné dane a poplatky
Dary
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy DHM
Kurzové rozdiely
Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám
Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane
Náklady spolu
Výnosy
Výnosy z hlavnej činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary
Výnosy z precenenia CP
Prijaté príspevky od iných
organizácií
Príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Výnosy spolu
Výsledok hospod. pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospod. po zdanení

100

36 891,10
7
1 878,72
18 108,60
37,00

62 969,41
513,00
10 000,00
130 504,83
93,84

69 233,49
35 385,55
25 885,79
130 598,67
93,84
17,70
76,14
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2014
Činnosť
podnikateľská
zdaňovaná

2. Výsledok hospodárenia za rok 2014
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia je zisk vo výške 76,14 €,
ktorý navrhujeme preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

III.

a)

b)
c)

IV.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Druh výnosu ( príjmu )
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za predaný tovar
Úroky
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
SPOLU

Hodnota
93,84
69 233,49
35 385,55
25 885,79
130 598,67

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov
od toho istého darcu presahuje 331 EUR

Prehľad darcov 2014
Darca
Igor Ščerbák

Účel
verejnoprospešný účel a prevádzkové
náklady nadácie
verejnoprospešný účel
verejnoprospešný účel
verejnoprospešný účel a prevádzkové
náklady nadácie
verejnoprospešný účel
verejnoprospešný účel a prevádzkové
náklady nadácie

Marcel Kasanický
Hanuš Krejčí
Slavomír Jankovič
Stanislav Frňka
HB REAVIS Holding
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V.

Prehľad o poskytnutých prostriedkoch
na verejnoprospešný účel

A. Virtuoso
Rok 2014 bol významný aj pre hudobno-vzdelávací projekt Virtuoso,
ktorého druhý ročník bol ukončený v lete, a tretí ročník začal na jeseň. Cieľ,
ktorý sme si do tohto obdobia dali, bol aj úspešne splnený – prebehla
stabilizácia orchestra a jeho spolupráca s populárnymi osobnosťami, získanie
nových parterov pre spoluprácu a v neposlednom rade koncertovanie.
V roku 2014 sa mladí hudobníci z orchestra Virtuoso predstavili
na niekoľkých koncertoch.
Vo februári začali Valentínskym koncertom pre priateľov orchestra
a zamestnancov firmy HB Reavis v „zamilovanom duchu“. Potom prišlo
na rad letné turné - v júni boli súčasťou prestížneho festivalu Viva Musica
v Bratislave a pokračovali v Tatrách v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci,
v Košiciach v kostole u Premonštrátov a v maďarskom Miškolci v kostole
Minorita. Cieľom koncertov bolo predstaviť vážnu hudbu tak, aby sa páčila
aj tým, ktorí ju veľmi nepoznajú. Diváci si tak mohli vypočuť nielen
Vivaldiho, Mozarta, Haydna, Šostakoviča ale aj Morriconeho či Badeltových
Pirátov z Karibiku. Hosťom orchestra Virtuoso bol aj Filip Tůma - barytón
a jeden z najpopulárnejších operných spevákov. V závere roka sa predstavili
aj v televíznom programe – na galavečere udeľovania cien Roma spirit
na RTVS. Na každom z koncertov sme zožali úspech a Virtuoso sa stalo
zárukou spojenia kvalitného vystúpenia a bezproblémovej spolupráce.
Po letných prázdninách sa Virtuoso sústredil na jedinečný projekt – vzniklo
prvé CD #HeyVirtuoso.
Ide o netradičné spojenie vážnej hudby s hudbou Beatles. Na hosťovanie
sme pozvali známe tváre slovenskej a českej hudobnej populárnej scény.
Na jednom CD sa tak stretli dvaja slovenskí zlatí slávici Zuzana Smatanová
a Peter Cmorík. K nim sa pridal hitparády valcujúci Adam Ďurica a český
spevák David Kraus. Svoju pozornosť pútal aj pankáč Kuko z Horkýže
Sliže, pretože také spojenie na Slovensku ešte nebolo. Päticu slávnych
spevákov dopĺňala mladá talentovaná speváčka Tereza Riavová.
V skladbách, ktoré pre nás aranžoval vynikajúci odborník Slavo Solovic, si
na bicie zahral najznámejší slovenský bubeník Martin Valihora. Obľúbení
slovenskí moderátori a zabávači Marcel Forgáč a Milan Junior Zimnýkoval
zas pomohli hovoreným slovom – nahrávkou v piesni Hey Jude. Všetci
speváci, muzikanti a moderátori s nami na tomto CD spolupracovali
bez nároku na honorár. Na CD sa objavili skladby Hey Jude, Long
and winding road, Let it be a Obladi oblada.
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K jednej skladbe Hey Jude bol natočený aj videoklip, v ktorom si
zahrali nielen osobnosti z CD ale aj slovenskí herci Marek Majeský,
Kristína Farkašová, Ján Jackuliak a Marián Labuda ml. Klip v réžii
Nikitu Slováka mal svoju premiéru 8. decembra 2014 na webstránke Fun
rádia. Doteraz mal klip na YouTube už viac ako 20 tisíc videní.
Skladby z CD #HeyVirtuoso nájdete dokonca aj v mobilných platformách
Deezer, iTunes, Google Play, Spotify a Shazam.

CD #HeyVirtuoso sa predáva od 8. decembra 2014 v našom e-shope
na virtuoso.sk a v sieti Závodsky, Tesco a Panta Rhei a celý výťažok
z predaja CD bude použitý v "Náhradnom domove" - ubytovacom zariadení
Ligy proti rakovine pre rodičov a príbuzných detských onkologických
pacientov v čase, keď sú deti hospitalizované na onkológii. Zmyslom
ubytovacieho zariadenia je umožniť rodičom byť pri svojom dieťati v čase
náročnej onkologickej liečby. Prítomnosť rodiča má pre psychiku dieťaťa
obrovský význam a rozhodne i podporný liečivý účinok, pomáha mu
prekonávať ťažké momenty hospitalizácie, zvládať lepšie bolesť, izoláciu,
nevoľnosti, slabosť i smútok.
Ubytovacie zariadenie na bratislavských Kramároch Liga proti rakovine
otvorila pred 10 rokmi a za toto obdobie bolo náhradným domovom
pre takmer 3.000 ľudí, ktorí tam strávili vyše 60.000 nocí.
V roku 2014 sa orchester Virtuoso rozrástol aj o ďalších členov, takže naše
pôsobenie sa rozšírilo mimo krajských miest, pretože pribudli aj Žiar
nad Hronom, Heľpa, či Zvolen. Samozrejmosťou pre Nadáciu HB Reavis
bola aj v tomto roku finančná podpora talentovaných detí zo sociálne
slabších rodín.
V ďalšom ročníku sa budeme snažiť okrem úspešného koncertovania
posilniť našu značku a aj prostredníctvom CD sa etablovať do všetkých
kútov Slovenska.
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B. Zamestnanecký program
Nadácia HB Reavis sa na základe pozitívnych skúseností rozhodla
v roku 2014 realizovať už tretí ročník Zamestnaneckého programu. Je
pre nás dôležité podporovať všetkých zamestnancov, aby sa aj vo voľnom
čase venovali aktivitám, ktoré majú dobročinný charakter. Naším zámerom
je podporiť dobrovoľnícke aktivity zamerané na pomoc ľuďom, ktorí
v živote musia prekonávať neľahké prekážky, zveľadenie komunity, v ktorej
sa angažujú, či rozvoj dobrých vzťahov.
Cieľom zamestnaneckých projektov je zvýšenie kvality života v miestnych
komunitách, kde žijú alebo pôsobia zamestnanci skupiny HB Reavis, a to
v oblasti:
■ vzdelávania
■ voľnočasových aktivít detí a mládeže
■ umenia a kultúry
■ ochrany životného prostredia
■ obnovy menších objektov kultúrnych pamiatok
■ charity
Žiadosti o podporu boli podporené v rozmedzí od 500 do 2 000 eur.
Výber projektov prebiehal nasledovne:
1. fáza: prijímanie žiadostí o finančný grant – 31.3.2014
2. fáza: výber projektov zástupcami zamestnancov, ktorí pôsobia ako
členovia Správnej rady Nadácie HB Reavis podľa nižšie uvedených
hodnotiacich kritérií – 21.4.2014
3. fáza: interné hlasovanie o víťazný projekt členmi Správnej rady Nadácie
HB Reavis – 2.5.2014
4. fáza: vyhlásenie výsledkov – 5.5.2014
O podporu sa mohli uchádzať:
• mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia,
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové
zariadenia cirkví)
• príspevkové a rozpočtové organizácie (školy, samospráva)
• občianske iniciatívy (zložené min. z troch ľudí)
Tieto subjekty sa registrovali v elektronickom formulári, kde vyplnili
základný dotazník. Následne prebehol hodnotiaci proces na základe týchto
kritérií:
Hodnotiace kritériá

Hodnotiaca škála

A. Kvalita spracovania žiadosti
grant – hodnotenie projektu po
formálnej stránke
Projekt je obsahovo kvalitný,
konkrétny a presvedčivý.
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0-10

Rozpočet je naplánovaný
efektívne, primerane
k navrhovaným aktivitám
a výsledkom.
Projekt je sociálne,
environmentálne a finančne
udržateľný.

0-10

0-20

B. Miera a forma zapojenia
zamestnanca HB Reavis
Zamestnanec je na dobrovoľnej
báze aktívne zapojený
do realizácie projektu (teda nielen
v pozícii človeka, ktorý projekt
odporúča).
Projekt napĺňa hodnoty
spoločnosti HB Reavis.
C. Prínos projektu pre cieľovú
skupinu
Projekt je zmysluplný
a pre cieľovú skupinu užitočný.
Projekt napĺňa ciele a buduje
dobré meno nadácie v komunite.
Celkom

0-20

0-10

0-20
0-10
100

Na základe
pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti
a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli podporiť
15 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 25 tisíc Eur, a to z oblasti
športu, kultúry, či životného prostredia:
1. Dobuduj svoj svet - Rekonštrukcia a zvýšenie bezpečnosti ihriska
v Podunajských Biskupiciach
2. Deň mladých športových talentov - Organizácia športového kempu
pre nadané deti so sociálne slabšieho prostredia
3. Rozvoj pohybových aktivít škôlkarov - Materiálne zabezpečenie
pre pohyb a relaxáciu detí v Materskej škôlke v Bratislave
4. Kroje pre folklórny súbor Lipa - Zákazkové šitie krojov pre folklórny
súbor
5. Estetizácia vstupu a okolia ZŠ Ostredkova - Skrášlenie okolia ZŠ
za pomoci rodičov, žiakov a dobrovoľníkov
6. Rekonštrukcia priestorov toalety - Rekonštrukcia priestorov toalety
a umyvárky v materskom centre
7. Múdra Sova - materiálne zabezpečenie na vzdelávanie cez IKT pre deti
so sluchovým, mentálnym a iným znevýhodnením od 2 do 7 rokov
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8. Psychológia pre milujúcich rodičov - zabezpečenie odborníka kvôli
relevantnosti odpovedí na stránku na sociálnej sieti, venujúcej sa
malým deťom
9. Boccia Kemp Piešťany 2014 - Organizácia športového podujatia
Boccia kemp pre telesne znevýhodnených
10. Vdýchnime ihrisku nový život - Rekonštrukcia detského ihriska
v Kačačinciach
11. Nádej na zdravší zajtrajšok - Rehabilitačný pobyt v Adeli centre
12. Rekonštrukcia školského dvora - Rekonštrukcia školského dvora
v Materskej škole
13. Nahratie singlu a natočenie klipu pre kapelu La3no Cubano - Nahratie
singlu a natočenie klipu kapely La3no Cubano
14. Čiastočná rekonštrukcia futbalového ihriska - Čiastočná výmena
trávnatého koberca na futbalovom ihrisku v Podunajských Biskupiciach
15. Interaktívna tabuľa - zakúpenie a montáž interaktívnej tabule pre triedu
so sluchovo postihnutými deťmi
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Z 2 % boli v roku 2014 v celkovej výške 25 885,79 € podporené tieto projekty:
 VIRTUOSO – 15 885,79 €
 Zamestnanecké projekty – 10 000 €.
V roku 2014 boli z 2 % prijatých v roku 2014 za rok 2013 podporené nasledovné
projekty:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane
1.

Zamestnanecký program
Rekonštrukcia školského dvora MŠ Búdkova

2.

Zamestnanecký program
Estetizácia vstupu a okolia ZŠ Ostredkova

3.

Zamestnanecký program
Nahratie singlu a natočenie klipu pre kapelu
La3no Cubano

4.

Výška použitého
podielu zaplatenej dane
na tento účel
(v euro)
2 000

2 000

Zamestnanecký program
Nádej na zdravší zajtrajšok

rekonštrukcia školského
dvora v Materskej škole
Búdkova
skrášlenie okolia ZŠ
za pomoci rodičov,
žiakov a dobrovoľníkov

2 000

nahratie singlu a
natočenie klipu kapely
La3no Cubano

2 000

rehabilitačný pobyt
v Adeli centre

2 000

čiastočná výmena
trávnatého koberca
na futbalovom ihrisku
v Podunajských
Biskupiciach

5.

Zamestnanecký program
Čiastočná rekonštrukcia futbalového ihriska

6.

Projekt Virtuoso

15 885,79

SPOLU

25 885,79
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Spôsob použitia
podielu
zaplatenej dane

pokrytie časti nákladov
v súvislosti s projektom
Virtuoso

Z prijatých darov boli v celkovej výške 104 619,04 € podporené nasledovné
projekty:
- Virtuoso – 85 102,30 €
- Zamestnanecký program - 18 568,80 €
- Ostatné - 947,94 €

VI.

Celkové náklady podľa jednotlivých druhov činností

Výšku výdavkov na správu nadácie určuje správna rada každoročne v miere
nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15.12. na nasledujúci kalendárny rok.
Správna rada Nadácie HB Reavis odsúhlasila na svojom riadnom zasadnutí
Správnej rady dňa 12.12.2013 rozpočet nákladov na správu nadácie pre rok 2014
vo výške 4 650 €, ktorý je uvedený v prílohe č.5, v členení podľa § 28 ods. 2 a 3,
zákona č.34/2002 Z.z.
Náklady čerpané na správu Nadácie v roku 2014:
Druh nákladu
a)
Náklady za poskytnuté služby

b)

Ostatné náklady
z hospodárskej
činnosti

c)

Finančné náklady

Opis
Poradenstvo, audit, účtovníctvo
Reklama a inzercia
Poštovné a telekomunikačné sl.
Cestovné
Repre
Ostatné služby
Spotreba materiálu a energií
Mzdové a sociálne náklady
Dane a poplatky
Tvorba rezerv
Odpisy
Ostatné náklady
Predané CP
Kurzové straty celkom
Nákladové úroky
Bankové a iné poplatky

SPOLU

Hodnota
11,80
892,14
7
37
947,94

VII. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov
Na zasadnutí správnej rady 15.05.2014 bol znovuzvolený za člena správnej rady
pán Rudolf Mima.
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VIII. Ďalšie údaje
A. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
Správca nadácie ani členovia iného orgánu nepoberali za výkon funkcie žiadnu
odmenu.
B. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov.
Nadácia HB Reavis nevytvorila v roku 2014 žiadny nadačný fond.
C. Ďalšie údaje
Nadácia HB Reavis je prijímateľom 2 % asignácie dane z príjmov. V roku 2014
prijala z 2% asignácie dane sumu vo výške 25 885,79 €. Celú sumu vyčerpala Nadácia
v priebehu roka 2014 na časť zamestnaneckého programu a podporu projektu Virtuoso.
Prílohy :

1./ Súvaha k 31.12.2014
2./ Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
3./ Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014
4./ Audítorská správa a výrok audítora k výročnej správe za rok 2014
5./ Rozpočet nákladov na správu Nadácie pre rok 2014

Predkladá :
Mária Bejdová- správca Nadácie
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