
Transparentnosť neziskoviek

Nie je. Tiež nie je pravdou, že je financovaný zo zahraničia. Najväčší 
podiel financií prichádza z domácich zdrojov. Zahraničné zdroje 
predstavujú objem  - z toho väčšinu tvoria len okolo 5 až 6 percent
zdroje Európskych spoločenstiev, tzv. Nórske fondy a zdroje EZVO 
(Európske združenie voľného obchodu).

Najväčšími organizáciami z hľadiska objemu financií sú nadácie, 
ktoré sú aj najviac kontrolované a regulované legislatívou. 

Aké sú (vybrané) povinnosti nadácií týkajúce sa 
kontroly financovania:

povinnosť vypracovať účtovnú závierku a výročnú správu
povinnosť overiť účtovnú závierku a výročnú správu audítorom,
povinnosť uverejniť výročnú správu a uložiť do registra účtov-
ných závierok,
p ovinnosť podať daňové priznanie ak má príjmy, ktoré sú pred-
metom dane.
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Povinnosti všetkých organizácií (nadácií, občians-
kych združení, neziskových organizácií, atď.), 
ktoré chcú byť prijímateľmi podielu dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb:

 povinnosť použiť podiel zaplatenej dane na účely, ktoré sú 
predmetom činnosti organizácie,
A k organizácia získa z príjmu asignácie viac ako 3 320 eur, 
je povinná zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatých 2 % 
v Obchodnom vestníku.
 Ak organizácia nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na 
oprávnené činnosti najneskôr do 31. 12. roku nasledujúcom po 
prijatí podielu dane, je povinná tieto finančné prostriedky 
vrátiť správcovi dane.
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Linky na výročné správy organizácií,
ktoré sa angažujú v spoločenských
témach

Výročné správy obsahujú napr. súvahu, výkaz ziskov a strát, 
zoznam individuálnych aj firemných darcov a zoznam a účel 
použitia všetkých finančných prostriedkov.

Je pravda, že je neziskový sektor financovaný netransparentne?
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