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Nadácia Tatra banky vznikla v roku 2004 na účely rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany
ľudských práv, ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania,
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A.	Prehľad činností vykonávaných v roku 2004 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie
Vzhľadom na to, že Nadácia Tatra banky bola založená Tatra bankou, a. s., dňa 18. 11. 2004 a zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 20. 12. 2004 (dátum vzniku), nevykonávala
v roku 2004 žiadne aktivity ani činnosti.
Od svojho vzniku je nadácia v procese strategického plánovania a prípravy filantropických a charitatívnych aktivít.
B.	Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej uzávierke
Ročná účtovná uzávierka, jej zhodnotenie, ako i výrok audítora k ročnej uzávierke sú obsiahnuté
v prílohách k tejto výročnej správy.
C.	Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Nadácia Tatra banky nemala v roku 2004 iné príjmy ako vklad nadačného imania zakladateľom
Nadácie v sume 200 000 Sk.
D.	Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov alebo výška prostriedkov presahuje
10 000 Sk
Nadácia Tatra banky neprijala žiadne dary od tretích osôb a subjektov, s výnimkou vkladu nadačného imania zakladateľom Nadácie.
E.	Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa
tieto prostriedky použili
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Vzhľadom na dátum vzniku Nadácie Tatra banky dňa 20. 12. 2004 a vzhľadom na to, že Nadácia
nedisponovala v roku 2004 prostriedkami, ktoré by mohla poskytnúť ako dar na verejnoprospešné účely, neboli v roku 2004 poskytnuté žiadne finančné prostriedky fyzickým ani právnickým
osobám.
F.	Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností
Nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu Nadácie vrátane rozhodnutia
správnej rady podľa § 28 ods. 2 a 3

Zoznam príloh Výročnej správy Nadácie Tatra banky za rok 2004
1.

Hodnotenie výsledkov Nadácie Tatra banky za rok 2004

2. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2004
3. Súvaha k 31. 12. 2004
4. Potvrdenie o pridelení IČO (fotokópia)
5. Správa nezávislého audítora pre správnu radu Nadácie Tatra banky

Keďže Nadácia Tatra banky vznikla až dňa 20. 12. 2004 a v roku 2004 nevykonávala žiadnu činnosť, nevykázala žiadne výdavky spojené s činnosťou, s výnimkou nákladov na správu Nadácie,
uvedených v prílohe.
G. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2004
V roku 2004 nenastali v nadačnej listine ani v zložení orgánov Nadácie Tatra banky žiadne zmeny
v porovnaní s nadačnou listinou, ktorou bola Nadácia ustanovená.
H.	Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou
ustanovený
Správca Nadácie Tatra banky nepoberal v roku 2004 žiadnu odmenu za výkon funkcie. Ostatné
orgány, ustanovené nadačnou listinou (revízor, správna rada), vykonávajú svoju činnosť bez nároku
na odmenu.
I.	Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov
Vzhľadom na dátum vzniku Nadácie Tatra banky dňa 20. 12. 2004 nezaložila a nespravovala Nadácia žiadne nadačné fondy.
J.	Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo Výročnej správe za rok 2004.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, správcu Nadácie Tatra banky Dušana Šemrinca
telefonicky (0907 809080), e-mailom (semrinec@changenet.sk) alebo poštou na adrese Nadácie
Tatra banky.
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