
Usktutočnili sme audit použitia sumy 2% zaplatenej dane z príjmov poukázanej občianskemu
združeniu Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR v roku 2012 a prijatej v roku
2013.Štatutárny orgán neziskovej organizácie zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane v
zmysle §50 Zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v platnom znení a v súlade so zásadami
použitia finančných prostriedkov v občianskom združení Organizácia muskulárnych dystrofikov v
SR. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na použitie 2% zaplatenej dane zrazenej v roku
2012 a prijatej v roku 2013. Audit sme uskutočnili v súlade so slovenským zákonom o audítoroch
a SKAU a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. Podľa týchto štandardov
máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané
uistenie, že čerpanie sumy 2% dane neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie
dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v prehľade o použití dane na základe testov. Audit
ďalej obsahuje zhodnotenie použitých počtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov,
ktoré uskutočnila účtovná jednotka. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali,
poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor. Súhrn prijatého 2% podielu dane v
roku 2012 a prijatej v roku 2013 predstavoval 62.596,04 EUR. Bol použitý na podporu príjemcov
občianskeho združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Prijaté prostriedky sa v
plnom rozsahu vyčerpali v zmysle §50 zákona o dani z príjmov do 31. decembra 2014. Podľa
nášho názoru príjem a čerpanie 2% zaplatenej dane zrazenej v rokoch 2013 vyplatenej v rokoch
2013 a 2014 je v súlade s § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. io dani z príjmov v platnom znení.
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Občianske združenie

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel (EUR)

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

2013

2012

prijaté v roku:

za rok:

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

kancelárske potreby 862,90Poskytovanie sociálnej pomoci1

náklady na aktivity spojené s prezentovaním
činnosti orgnanizácie (kapustnica, tlačovka
DBM a pod.)

 173,51Poskytovanie sociálnej pomoci2

náklady na telefóny a internet pre
zamestnancov, zabezpečujúcich služby a
aktivity organizácie

 4 069,58Poskytovanie sociálnej pomoci3

náklady na prepravu počas aktivít pre členov 231,80Poskytovanie sociálnej pomoci4

poštovné 0,70Poskytovanie sociálnej pomoci5

nepokryté náklady na nájom a služby spojené
s nájom za kanceláriu na Vrútockej 8 za r.
2014

 8 060,91Poskytovanie sociálnej pomoci6

poplatky za webové domény, registrácie 456,42Poskytovanie sociálnej pomoci7

poplatky za poistenie, servisné poplatky 649,54Poskytovanie sociálnej pomoci8

nepokryté mzdové náklady r.2014) 28 123,51Poskytovanie sociálnej pomoci9

materiálové náklady na tvorivé tábory 1 228,07Poskytovanie sociálnej pomoci10

náklady za nájom počas turnajov v boccii,
kapustnica, pobyty pre členov

 1 376,98Poskytovanie sociálnej pomoci11

náklady za energie Dystrocentrum 1 842,30Poskytovanie sociálnej pomoci12

náklady na zákonné sociálne a zdravotné
poistenie zamestnancov

 9 909,17Poskytovanie sociálnej pomoci13

nepokryté náklady na tlač časopisu Ozvena za
rok 2014

 1 600,00Poskytovanie sociálnej pomoci14

náklady za tlač tričiek (Belasý motýľ, Nezávislý
život, Koncert BM)

 119,16Poskytovanie sociálnej pomoci15

servis a oprava kopírovacieho zariadenia 193,70Poskytovanie sociálnej pomoci16

vzdelávanie zamestnancov - školenia 655,40Poskytovanie sociálnej pomoci17

náklady za inzerciu podporujúcu získavanie
dvoch percent, notárske poplatky

 810,72Poskytovanie sociálnej pomoci18

cestovné pre rodiny, ktoré sa zúčastnili táborov
pre deti so svalovou dystrofiou v roku 2014

 2 093,87Poskytovanie sociálnej pomoci19

bankové poplatky 136,57Poskytovanie sociálnej pomoci20

daň z úrokov 1,23Poskytovanie sociálnej pomoci21

62596,04Spolu:
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