VÝROČNÁ SPRÁVA

Nadacia Rozum a Cit
za rok 2017

Motto:

„Rozu

ás privedie k úspechu, cit k človeku“

Patr kou Nadá ie Rozu a Cit je už
priateľská - Zuzana Kro ero á .

yše desaťročie sk elá herečka ,

eľko rysá

a

Ne že e zat árať oči pred tý , aký ži ot žijú opuste é deti,
e h e é deti.
Je ťažké z e iť s et zo dňa a deň, ale ali y s e sa o to aspoň
alý skutko pokúsiť.
Pokiaľ pre spoloč osť e ude tý
ajd ležitejší hľadisko
prá o dieťaťa a ži ot rodine a šestra á podpora áhrad ej
oso ej starostli osti, je aša i aša po o aozaj potre á.
Náhrad é rodi y po áhajú deťo , ktoré osud posta il ďaleko
i o štarto a iu čiaru. Nie každý sa
že ujať opuste ého
dieťaťa. Po
ť rá i ľuďo , ktorí to dokážu, ale
že e
šet i.
Preto a teší, že i te to rok s e ohli podporiť tý h, ktorí sa
rozhodli z e iť ži ot opuste ý h detí.
Po
ť šetký
áhrad ý rodi á , ktoré prijali opuste é
dieťa a láska ý slo o a pohlade í
rátia deťo potre ú
lásku a pocit domova.
Verte, že ašu podporu potre ujú a že si ju skutoč e zaslúžia.

patr

Zuza a Kro erová
ka Nadá ie Rozu a Cit

Milí priatelia,
s radosťou Vá

predkladá e struč é i for á ie o či

osti adá ie Rozu

a Cit za rok

7.

I te to rok s e i te zí e po áhali opuste ý
deťo u iest e ý
áhrad ý h
rodi á h. Ku každé u prípadu, ku každej rodi e, ako i k jej čle o s e pristupo ali i di iduál e.
Nadá ia Rozu a Cit o drží za mesiac okolo 28 žiadostí od áhrad ý h rodí o fi a č ú
pomoc pri ákupu školský h potrie , o leče í pre deti, zariade ie detský h izie , reko štruk ii
domov, zariade í do do á ostí, a zdra ot é po
ky či oľ očaso é aktivity.
Naša prá a á harakter teré ej so iál ej prá e. Po doruče í žiadosti rodi y o fi a č ý
príspe ok sa sko taktuje e s rodi ou a a ští i e ju jej prirodze o prostredí. Tu spoz á a e
hist riu rodi y, i h radosti i starosti a ie e o eľa lepšie posúdiť či je rodi a skutoč e odkáza á a
ašu podporu. S aží e sa ypočuť si i h, po hopiť i h ži ot, ktorý je podstate ež ý a podo ý
ako te áš, ale predsa ý i oč ý . Náhrad í rodičia sú ý i oč í tý , že poskytli opuste é u
dieťaťu do o .
S áhrad ý i rodi a i s e sa stretá ali počas roka a r z y h ak iá h, ktoré spoloč e
s O čia sky združe í Rozu a cit sme pre nich pripravovali. I te to rok sa á podarilo
zrealizo ať t ori é diel e v Oščad i i chate Kamilka, v hoteli Severka v Zákopčí a v Čič a o h za
podpory aši h dar o . Progra je ždy ohatý a eľ i zaují a ý. Deti i áhrad í rodičia sa u oľ ia,
tro hu za ud ú a starosti a s d erou edú s a i rozho ory. Deti t oria, kreslia, aľujú, odelujú,
hrajú a u o h za príto osti terapeuto a rodičia diskutujú so so iál y pra o íko . Pre
rodičo s e tohto roku pripra ili o é t ori é diel e a ktorý h a y, otcovia a aj deti skutoč e
s radosťou t orili, ladili a šili krás e pat h orko é prikrý ky a a kúše. Z tý hto krás y h ýt oro ,
ktoré si ohli od iesť aj do o ali šet i eľkú eskrý a ú radosť.

Žili a,

áj 2018

Ja ka Pelu ho á, sprá kyňa
Nadežda Ja ušo á, koordi átorka podpory rodí

Hla ou či osťou Nadá ie Rozu a Cit je šestra á podpora áhrad ý h rodí a šíre ie yšlie ky
áhrad ej oso ej starostli osti.
Hla ou či osťou O čia skeho združe ie Rozu a it je prípra a a realizá ie T ori ý h diel í, r z e
služ y, ktoré sú pre áhrad é rodi y potre é a nikto im s i i epo že apr. psy hologi ké
poradenstvo, spre ádza ie, odľahče ie a i é so iál e služ y.
Náhrad é rodi y podporuje e fi a č e i ateriálne. Prá e áhrad á rodi a je ša ou a o ý
a skutoč ý ži ot pre opuste é deti. Naša po o s eruje ku ko krét ej rodi e a ku ko krét e u
dieťaťu.
FINANČNÁ PODPORA RODÍN
Na základe žiadosti rodi y o podporu dohod e e oso ú á šte u rodi e za účelo
oso ého pre ere ia so iál ej i ateriál ej situá ie. Po ko zultá ii s rodinou a z áže í i h situá ie
ásled e áhrad ú rodi u podporí e dohod utou su ou a základe daro a ej z lu y, ktorá určuje
a aký ko krét e dohod utý účel áhrad á rodi a dar použije.
Za 20 roko či osti Nadá ia Rozum a Cit spoz ala yše
fi a č ou čiastkou
240,75 €. V áhrad ý h rodi á h
opuste ý h detí.

áhrad ý h rodí , ktoré podporila
ašlo s oje do o y iac ako 1170

Rodiny

Výška daru

Sp so

Fi a č á podpora
áhrad ý h rodí

239 942,83 €

Príspe ok a reko štruk ie (do y, yty, ý e a okie , so .
zariade í, prísta y izie , prá e okolo do u a pod.)

Fi a č á podpora 179
áhrad ý h rodí

108 334,39 €

Príspe ok a ákup y a e ia do izie pre deti
starostli osti ( á ytok, stoličky, st l, postele a pod.)

Fi a č á podpora 152
áhrad ý h rodí

81 487,27 €

Príspe ok a dieťa pri pre hode z detského do o a do
áhrad ej starostli osti (ošate ie, so iál a ýpo o a pod. )

Fi a č á podpora
áhrad ý h rodí

55 058,99 €

Príspe ok a ákup y a e ia do do á osti (práčka,
hlad ička, ysá ač a pod.)

Fi a č á podpora
áhrad ý h rodí

101 393,38 €

Príspe ok a lieče ie a po
ky pre zdra ot e postih uté deti
v áhrad ej starostli osti a teles e postih utý h

Fi a č á podpora 111
áhrad ý h rodí

43 225,11 €

3.500,00 €

účel použitia fi a č ý h prostriedkov

Príspe ok a ákup školský h potrie , PC, po
úhrada krúžko a príspe ok a škol é a VŠ
Príspe ok pre OZ Rozu

a Cit

16 420,79 €

Orga izač é podujatia – T ori é diel e, Mikuláš

12 612,76 €

Porade ská či

osť pre rodi y

18 838,23 €

Propagač á či

osť

áhrad ej

ok pre deti,

POSLANIE NADÁCIE ROZUM A CIT
Každé dieťa á prežiť s oje detst o
ezpečí, o klope é láskou a porozu e í . K to u
potre uje predo šetký rodi u – a u a ot a. Nie šetky deti ajú takéto šťastie. Sú tu šak
áhrad é rodi y, ktoré e h e ý deťo dokážu ot oriť s oju áruč a prijí ajú i h za last é.
Každý esia , keď deti yrastajú ez do o a, je a ždy pre ár e ý časo , ktorý i h
zďaľuje od or ál eho ži ota, a ktorý ajú prá o. Deti
áhrad ý h rodi á h zostá ajú čle i
rodi y aj dospelosti. Už z rodí eod hádzajú, pretože puto, ktoré z ik e, je aozaj puto rodi é.
Hla ý posla ím Nadá ie Rozu a Cit je preto po áhať opuste ý deťo a u ož iť i
prežiť or ál e detst o uprostred rodi y. Vy hádza e prito z pres edče ia, že detský do o ie
je a a i e že yť pre žiad e dieťa ozajst ý do o o .
NADÁCIA ROZUM A CIT PODPORUJE:
 pestú o , ktorí h ú prijať ďalšie dieťa z detského do o a a potre ujú i
yt oriť hod é
podmienky,
 rodi y s äčší počto detí pestú skej starostli osti,
 rodi y, ktoré sa starajú o opuste é zdra ot e ťažko postih uté dieťa, deti v áhrad ej
rodinnej starostlivosti
 pestú ky, ktoré sa starajú sa é o opuste é deti,
 pestú o
epriaz i ej so iál ej situá ii,
NAŠA NADÁCIA SA ZAMERIAVA NA PODPORU ČINNOSTÍ:
 y a e ie do á ostí – práčka, hlad ička a pod.,
 fi a č e prispie a e a e šie reko štruk ie, presta y do o , yto
za účelo yt ore ia priestoru pre deti,
 kúpa yto ého zariadenia pre deti – skri e, postele, písa ie stolíky, stoličky a pod.,
 so iál a ýpo o pre rodi y,
 každé u dieťaťu, ktoré pre hádza z detského do o a do rodi y adá ia poskytuje príspe ok
a základ é potre y – o leče ie, potre y do školy a pod.,
 prispie a e a operá ie a lieče ie pre zdra ot e postih uté deti v PS
 prezentujeme a podporuje e yšlie ku áhrad ej osobnej a rodinnej starostlivosti,

POMÁHAME TAM, KDE NAŠU POMOC POTREBUJÚ...
1. Pomoc pestú sky

a áhrad ý

rodi á

a zdravot e ťažko postih utý

deťo

v PS.

Nadá ia po áha áhrad ý rodi á , ktoré si erú do áhrad ej rodi ej ý ho y deti z
detský h do o o ale o ústa o so iál ej starostli osti. Väčši a akti ít preto s eruje a z iera ie
fi a č ý h prostriedko , ktoré dá a e áhrad ý rodi á ako fi a č ú podporu. Všetky
požiada ky o fi a č ú ýpo o pre eruje e pria o ko krét ej rodi e. Je pre ás d ležité, a y
s e realizo ali ko krét u po o ko krét y ľuďo . Preto podporuje e aj zdra ot e ťažko
postih utý h o ča o , ktorí e ajú dostatok fi a č ý h prostriedkov na skvalitnenie svojho
oso ého ži ota.
Suma: 16.895,34

V uplynulom roku 2013 odpo edala aša

5. Osveta

Finančný súhrn za rok 2017

Základ é i a ie
Príj y adá ie

6.639,14 eur

Príj y od fyzi ký h os
Príj y od i ý h orga izá ií
Príj y z asig á ie %
Úroky
SPOLU
Výdavky adá ie
Ochrana a zhod ote ie ajetku adá ie
Propagá ia erej oprospeš ého účelu adá ie
ale o účelu adač ého fo du
Pre ádzka adá ie : pošto é, telef , ájo
Pre ádzka ada ia : ka elárske potreby, ateriál
Ostat é služ y
Od e a za ýko fu k ie sprá u
Náhrady ýda ko podľa oso it ého predpisuesto é ýda ky
Mzdo é áklady
Ma dát e z lu y
I é áklady a ostat é či osti spoje é s prevádzkou adácie
Dary – fi a č á podpora
Ak ie pre áhrad é rodi y
Audit, eko o i ké služ y, ostat é služ y
Ostat é da e a poplatky
SPOLU

2.406,82 eur
8.285,07 eur
14.700,34 eur
0,00 eur
25.392,23 eur

Zdroj : Účto í t o Nadá ie Rozu

0
0
485,01 eur
388,21 eur
1.991,55 eur
0
0
0
7.150,00 eur
16.895,34 eur
0
375,00 eur
3,50 eur
27.288,61 eur
a Cit

V roku 2017 prijala Nadá ia %-tá vo výške

14.700,34 €

V roku 2017 oli odo zda é z 2%- e t dary o ýške

14.695,34 €

Z toho
Odo zda é dary rodi á z 2%-cent
Odo zda é dary OZ Rozu a Cit z 2%-cent
Odo zda é dary rodi á od Nadá ie RaC
Odo zda é dary OZ od Nadá ie RaC

12.195,34 €
2.500,00 €
2.200,00 €
00,00 €

Sprá a rada pre rok
7 určila ýšku ýda ko
max. 25% z elko ý h ýda ko adá ie.

e yh ut ý h a za ezpeče ie či

osti

miere

Na za ezpeče ie sprá y adá ie a jej služie
skutoč osti použila adá ia fi a č é prostriedky
v pomere 43,18% z elko ý h ýda ko adá ie.

Zmeny v adač ej listi e a v zlože í orgá ov počas roka
 počas roku
orgá o

e astali žiad e z e y

7

adač ej listi e, a i zlože í adač ý h

Od e a za výko fu k ie správ u adá ie a i ý h orgá ov počas roka


ýko fu k ie sprá u a i ý h orgá o je ez od e y

Prehľad o či


osti adač ý h fo dov podľa §

. it. záko a

adá ia e á a ikdy e ala založe é žiad e adač é fo dy

7

P REHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH , KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA
DAR V ROKU 2017

MENO

MESTO

Rodi a A affyo á
Rodina Baláko á
Rodina Bujko á
Rodina Brie iko á
Rodina Ca ajo á
Rodina Če a o á
Rodina Čer áko á
Rodina Čup o á
Rodina Frayling
Rodi a Gáliko á
Rodina Hor átho á
Rodina Hritzo á Mária
Rodina Hritzo á Gertrúda
Rodi a Hro ko ičo á
Rodina Ja ko á
Rodina Jašíko á
Rodina Jurčo á
Rodina Ku i o á
Rodina Matejíčko á
Rodina Mikulo á
Rodina Palo ičo á
Rodina Rýpalo á
Rodina Slosarčíko á
Rodina Tá ošo á
Rodi a Vošte áko á
Rodi a Zel íko á
Rodi a Zaja o á
Dar OZ Rozum a Cit

Trste á
Lokca
Päta
Pucov
Pov. Bystrica
Ba úro
Vrútky
Vrútky
Tre čí
Štúro o
Tre išo
Gelnica
Gelnica
Bratislava
Pod rezo á
Bytča
Zuberec
Bytča
Žili a
Čad a
Vrútky
Rajec
Papradno
Tre išo
Rudina
Žili a
Prešo
Žili a

500,00 eur
250,00 eur
250,00 eur
250,00 eur
300,00 eur
500,00 eur
180,00 eur
300,00 eur
312,34 eur
300,00 eur
200,00 eur
250,00 eur
500,00 eur
1.500,00 eur
250,00 eur
400,00 eur
300,00 eur
50,00 eur
300,00 eur
250,00 eur
300,00 eur
300,00 eur
200,00 eur
200,00 eur
5.523,00 eur
580,00 eur
150,00 eur
2.500,00 eur

SPOLU

Odovzda ý h

16.895,34 eur

ÚČEL DARU

SUMA
Príspe
Príspe
So iál
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
So iál
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe
Príspe

ok a opra u akorde u
ok a detskú iz u
a ýpo o a lieky a okuliare
ok a školské potre y a o leče ie
ok a zu ý strojček, o leče ie
ok a reko štruk iu do u
ok a lieče ie pre dieťa PS
ok a auto ati kú práčku
ok a zariadenie detskej izby
ok a auto ati kú práčku
ok a zariade ie detskej iz y
ok a zariade ie do á osti – piecka
ok a opra u kla íra pre ada é deti
ok a fyzioterapeuti ké lieče ie
ok a o leče ie, posteľ
ok a zu é strojčeky
ok a dre o a zi u a o edy šk.r
ok a školu – i ter át
ok a terapeuti ké lieče ie-biofeetbec
a ýpo o a dre o a zi u
ok a auto ati kú práčku
ok a yto é zariade ie - hlad ička
ok na zariadenie detskej izby - skrine
ok a školské potre y a o leče ie
ok a lieče ie dieťaťa ZŤP PS
ok a zariade ie + eur a jazyky
ok a i ykel
ok pre OZ Rozu a Cit

POĎAKOVANIE A PREHĽAD DARCOV


















Porad a pod ikateľa spol. s r.o., Žili a
SEPI spol. s. r. o., Žili a
STOPKRIMI s.r.o., Žili a
OPTOMEDIC s.r.o., Ka e ý Most
BIONATUR, s.r.o., Turie
GRYF ser i es, s.r.o., Žili a
GRYF rekla é štúdio, s.r.o., Žili a
Posu é d ere s.r.o., Bratisla a
Schiedel Slovensko, s.r.o., Zamarovce
Poisťo ňa CardifSlo akia, a.s., Bratisla a – Ruži o
Hyu dai Steel Slo akia s.r.o., G eľa y pri Žili e
Matušči o á Marti a
Gapčo á Jola a
Škor á ek Juraj
So otič Pa ol
I g. Bols Mária
I ži ieri g SE a.s.,

Po áhajú á
iele pod ikatelia, ale aj ä sto ky súkro
osud opuste ý h detí.
Všetký dar o , ktorí sa rozhodli v roku
srdca, ez Vás y s e to edokázali.

ý h os

7 prispieť a či

, ktorý

ie je ľahostaj ý

osť adá ie ďakuje e z elého

Patr ka adá ie:
Zuza a Kro ero á
Zakladateľ:
Mgr. Jarosla a Máliko á
Mgr. Juraj Málik
Správ a rada adá ie:
Mgr. Jarosla a Máliko á
Mgr. Juraj Málik
Peter Ja uš
Revízor adá ie:
I g. Re áta Mikulíko á
Správ a adá ie:
Ja ka Pelu ho á
Koordi átor podpory rodí :
Nadežda Ja ušo á
Sídlo:
Nadá ia Rozu a Cit
M. Rázusa 23
Žili a
Mobil: 0905 325 621

e-mail: nadacia@rozumacit.sk
web: www.rozumacit.sk
č. účtu: 2666150020/1100
IČO: 36135658

SPRÁVA AUDÍTORA
Nadácie Rozum a Cit
k 31.12. 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre správnu radu Nadácie Rozum a Cit

Názor
Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky Nadácie Rozum a Cit, ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto
dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších
vysvetľujúcich poznámok.
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka nadácie poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie Nadácie Rozum a Cit k 31. decembru 2017 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit som vykonal podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards
on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od organizácie som nezávislý podľa
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej
závierky a splnili som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som
presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ
pre môj nepodmienený názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Vedenie nadácie je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto
zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných
pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za
daných okolností.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
nadácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle nadáciu
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu
audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí
významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
 Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné
na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.
 Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol nadácie.
 Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.
 Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Nadácie Rozum a Cit
nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota
existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať
môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť,
že organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
 Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky Nadácie Rozum
a Cit vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

IČO 3

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)
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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Mgr. Jaroslava Máliková, U nás 126, 250 01 Říčany
Dátum založenia : 3.3.1997

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Správna rada : Mgr. Jaroslava Máliková – predseda správnej rady
Mgr. Juraj Málik - člen správnej rady
Peter Januš

- člen správnej rady

Správca nadácie - Janka Peluchová – od 29.5.2012
Nadežda Janušová – koordinátorka, splnomocnená správkyňa nadácie
Revízor nadácie : Ing. Renáta Mikulíková

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Pomoc opusteným a týraným deťom a telesne postihnutým spoluobčanom v uvedených oblastiach a podpora rozvoja neziskového
sektora.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie,
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0

z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – nie je náplň

(6)

Údaje

podľa

odseku

4
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čl.

III

a

IV

sa

uvádzajú

v textovej

podobe

a tabuľkovej

podobe.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti – bola zostavená riadna účtovná závierka a účtovná jednotka nepretržite pokračuje vo svojej činnosti.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky – bez zmien.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - žiaden
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - žiaden
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom -žiaden
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - žiaden
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou -žiaden
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom -žiaden
g) dlhodobý finančný majetok -žiaden
h) zásoby obstarané kúpou - žiaden
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - žiaden
j) zásoby obstarané iným spôsobom - žiaden
k) pohľadávky – menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív – sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív – sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

p) deriváty - žiadne
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - žiadne
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
- účtovná jednotka nevlastní ani nemá odpisovaný majetok.
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy
- žiadne.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)

Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to - žiadne.

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na
konci bežného účtovného obdobia - žiadne.
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b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia - žiadne.
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia - žiadne.
(2)
Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať - žiadne.
Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku - žiadne.

(3)

(4)
Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa
položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku - žiadne.
(5)
Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – žiadne.
(6)
Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky- žiadne.
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

100

100

100

100

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
(7)
(8)
Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám - žiadne.
(9)
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť - žiadne.
(10)
Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného
obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam - žiadne.
(11)

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - žiadne.

(12)

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – žiadne,

príjmy

bud. období – žiadne.

(13)
Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za
bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia – žiadne.
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b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
(14)
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach.
(15)

Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy- žiadne
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov – nie je náplň
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti
a formy zabezpečenia – nie sú žiadne
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - nie sú žiadne
(16)

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na - žiadne

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku - žiadne
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie - žiadne
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu - žiadne
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane - žiadne
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane - žiadne
(17)

Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad žiadne

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti - žiadne
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
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(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - žiadne
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov –
žiadne.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo – žiadne.
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
– žiadne.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov – žiadne.
b) povinnosť z opčných obchodov – žiadne.
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv – žiadne.
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúvžiadne.

e) iné povinnosti – žiadne.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky – žiadne.
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(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia – nenastali žiadne zmeny.
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Strana12

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
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bežného účtovného
obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
Spolu
finančný
majetok

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
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Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Názov
spoločnosti

Podiel na základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej jednotky
na hlasovacích právach
(v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné
obchodovanie
Dlhové cenné
obchodovanie

papiere
papiere

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

na
na

Dlhové cenné
papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti
Ostatné
papiere

realizovateľné

cenné

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu
Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Druh zásob

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok
na zásoby
Zásoby spolu
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného styku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

100

100

100

100

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie

6 639

6 639

6 639

6 639

16 726

16 726

Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
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Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

-

-15 003

-19 096

1 896

4 094

16 899

-19 096

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
-

1 896

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
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Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Rezervy spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Druh záväzkov

Stav na konci

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

1 109

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
750

Krátkodobé záväzky spolu

1 109

750

186

86

186

86

1 295

836

bežného účtovného obdobia

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

86

86

86

86

Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Druh cudzieho
zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na konci
bežného účtovného obdobia

Krátkodobý
bankový úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Suma istiny na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzok

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov
vrátane
viac ako päť rokov

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Dary fyzickým osobám

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
14 543

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
14 395

Služby pre nadáciu
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky

Suma
300

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

300

24

