
Účtovná závierka k 31.12.2015 nebola overená audítorom, nakoľko podľa § 24 ods. 2 zák. č.
147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov ročná účtovná závierka
musí byť overená audítorom, ak úhrn celkových príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok
prevýši  sumu 165 969 €, čo nie je prípad SAPTU, n. f.

Deň vydania: 30.11.2016
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z

príjmov
Obchodný vestník 229/2016

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond

Š002308

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Letná 9/1, 042 00 Košice

31 950 019

Neinvestičný fond

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

2015

2014

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

výdavky priamo súvisiace s účelom:

Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu
elektrotechniky a informatiky TUKE na rozvoj
výskumu - elektromobil

1724,26h) veda a výskum1

Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu
elektrotechniky a informatiky TUKE na revitalizáciu
učební, propagáciu štúdia

4500,00

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

2

Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku
fakultu TUKE na podporu a propagáciu vzdelávania
- odmeny v súťaži pre stredné školy "Strojár -
Inovátor"

5527,15e) podpora vzdelávania3

Finančný príspevok vo forme daru pre zmiešaný
spevácky zbor Collegium Technicum TUKE na
podporu jeho aktivít a Vianočného koncertu

1000,00d) zachovanie kultúrnych hodnôt4

Finančný príspevok vo forme daru na podporu
športovej súťaže pre študentov Letckej fakulty
TUKE

100,00b) podpora a rozvoj športu5

Finančný príspevok vo forme daru pre Fakultu
BERG na revitalizáciu učebne I/1 v budove Park
Komenského 19, Košice

11048,08
g) ochrana a tvorba životného
prostredia

6

23899,49Spolu:

výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:

Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel (EUR)

Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa

55,39
Registrácia neinvestičného fondu na notárskom úrade ako prijímateľa 2% pre
rok  2016

1

518,40
Vedenie účtovníctva fondu za rok 2015 a spracovanie ročnej účtovnej závierky k
31.12.2015

2

24473,28Spolu celkovo (EUR):

573,79Spolu:

Výrok auditora:

1
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