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Kým môžeme, myslime na tých, ktorým sa život obrátil naruby

Podľa informácií uvedených na portáli Webnoviny
dňa 19. novembra 2017, sa chudoba na Slovensku zvyšuje.
Koncom roka 2017 ňou bolo ohrozených 12,6 % ľudí.
Na hranici chudoby sa ocitlo 640 000 obyvateľov Slovenska.
Sú medzi nimi najmä rodiny s dvoma a viac deťmi, mladí ľudia,
nezamestnaní, ale aj pracujúci, ktorí žijú od výplaty k výplate.

Brat Peter Savara, zodpovedný za dielo

psychologickú, duchovnú – alebo ich
kombináciu. Ďalší siedmi sociálni pracovníci
pomáhajú ako dobrovoľníci.
Naše aktivity môžeme rozvíjať len vďaka
obetavým dobrovoľníkom a veľkorysosti
početných darcov, ktorí nás podporujú
materiálne aj finančne. Všetkým sa chcem
aj touto cestou poďakovať za preukázanú
dôveru a za nezištnú službu a pomoc.
Každoročne si dávame rôzne nové
predsavzatia. V neočakávanom momente
sa môže každému jednému z nás život
obrátiť naruby. Náš normálny a pokojný život
môže zmeniť choroba alebo náhly odchod
manžela či manželky. Bolo by pekné, keby
jedným z našich predsavzatí bolo aj to, že
aspoň občas, kým môžem, budem myslieť
konkrétnou pomocou na tých, ktorí sa ocitli
v situácii, do ktorej by som sa osobne nerád
dostal. Stojí to nepochybne za zamyslenie.
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Nezisková organizácia Doma u Kapucínov
vstupuje do tohto priestoru. Jej zámerom
je nielen zmierňovať neľahkú situáciu
týchto ľudí, ale zároveň pomáha nachádzať
východiská z nej. Ľuďom na hranici
chudoby mnohí často nevenujú takmer
žiadnu pozornosť. Našťastie je veľa aj tých,
ktorí nezostávajú ľahostajní. Do roku 2017
prijalo pozvanie byť súčasťou nášho tímu
56 registrovaných dobrovoľníkov. Podávajú
pomocnú ruku tam, kde je to potrebné.
Aj počet tých, ktorí sa na nás obracajú so
žiadosťou o pomoc, sa priebežne zvyšuje.
Ich problémy sú rôznorodé a vyžadujú
si odbornú starostlivosť. Preto sme od
1. 12. 2017 zamestnali na plný úväzok
sociálneho pracovníka so zodpovedajúcim
odborným vzdelaním. Jeho primárnou
úlohou je pochopiť situáciu a hľadať
východiská: usmerniť, informovať, prípadne
sprostredkovať pre ľudí v núdzi ďalšiu
odbornú pomoc - právnu, ekonomickú,
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ˇ všetci
Doma u kapucínov môžeme byt

Nezisková organizácia Doma u kapucínov
bola založená v roku 2013. Formou osobnej
pomoci človeka človeku zmierňujeme
ťažkú životnú situáciu.
Pomoc u nás hľadajú najmä tí, ktorí prišli o
prácu, ťažko ochoreli, sériou nesprávnych
rozhodnutí sa dostali do existenčných
ťažkostí, opustil ich partner, nevedia sa
zaradiť späť do bežného života. Často to
bývajú ľudia bojujúci, ktorým stačí dodať
odvahu a vedomie, že sa môžu na niekoho
obrátiť.
Chceme pre nich vytvárať (aj) fyzické
miesto, kde sa cítia prijatí, kde platia pravidlá
ako doma, kde nachádzajú možnosti na
riešenie nie jedného problému, ale na
komplexné zlepšenie kvality ich života.

Doma u kapucínov dostávajú priestor aj tí, ktorí si uvedomujú, že
veľa dostali a chcú z tohto množstva darov dávať ďalej. Sú to naši
dobrovoľníci a partneri.

Ako pomáhame
•

Prvá pomoc je potravinová pomoc. •
Vieme ju poskytnúť takmer okamžite.
V hlavnej úlohe sú darcovia potravín, baliči,
ktorí ich zabalia do balíkov a napokon šoféri,
ktorí ich aj zavezú.

•

Jasne identifikujeme problém. Poznanie
situácie rodín a jednotlivcov a pochopenie
príčiny ich problémov je základom pre náš •
ďalší postup.

•

Sociálni pracovníci pomáhajú hľadať •
riešenie. Sociálni pracovníci – dobrovoľníci
systematicky,
profesionálne,
terénne
i ambulantne riešia konkrétne problémy. Ich
činnosť už ide k podstate – motivujú klienta
k zmene správania.
•
Nedávame rybu, učíme, ako ju uloviť.
Slabým miestom ľudí v núdzi je finančná
gramotnosť. Učíme ich hospodáriť, ale aj
napísať životopis. V spolupráci s advokátskou
kanceláriou poskytujeme právnu pomoc aj
osobný bankrot.

Využívame online priestor. Digitálna
platforma zefektívnila sociálnu prácu a jej
vyhodnocovanie. Náš „online“ sklad pomáha
spravodlivo rozdeľovať darované potraviny –
presne vieme, koľko a ktorých potravín sme
darovali konkrétnej rodine.
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Spolupracujeme s inými. S Centrom
rodiny v bratislavskej Dúbravke pripravujeme
projekt kontinuálneho vzdelávania klientov
v oblastiach: finančná gramotnosť, počítačová
gramotnosť, personalistika, zdravá výživa,
doučovanie, špeciálne workshopy (napr.
protidrogová prevencia, osobný bankrot,
výchova detí a pod.). Našimi stálymi partnermi
sú aj tri bratislavské materské školy, ktoré pre
nás aj v roku 2017 každý mesiac organizovali
zbierku: Cirkevná materská škola Gianny
Berettovej Mollovej v Dúbravke, Materská
škola bl. Zdenky Schelingovej v Záhorskej
Bystrici a Materská škola sv. Vincenta de Paul
v Ružinove.

U
nás
pomáhajú
profesionáli
i dobrovoľníci. Prácu siedmich sociálnych
pracovníkov usmerňuje hlavný koordinátor,
ktorý je zamestnancom neziskovej
organizácie na plný úväzok.

Rozmenené na drobné
Potravinová pomoc
Stála zbierka názvom „Stolček, prestri sa“ funguje od roku 2014
a odvtedy kontinuálne pomáha. Je prvým krokom na ceste pomoci
a k postupnému vyjasňovaniu situácie ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. Každý
pracovný deň od 16,00-20,00 je otvorená vrátnica kapucínskeho kláštora,
kde môžu darcovia prinášať trvanlivé potraviny: olej, ryžu, konzervy,
múku, cestoviny, strukoviny, trvanlivé mlieko, kávu, čaj a iné.
V roku 2017 sme vyzbierali a rozdali 10 141 kg potravín. V porovnaní
s rokom 2016 je to o 1 250 kg viac.
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V tabuľke prinášame prehľad o vývoji množstva rozdaných potravín od
začiatku fungovania projektu, t. j. od roku 2014 do roku 2017. Spolu sme
dostali a aj rozdali 23 554 kg potravín.

ROK

POČET BALÍKOV

POČET OSÔB
(Z TOHO DETÍ)

2016

396

1476 (852)

2017

601

1996 (1103)

SPOLU:

23 554

Počet darovaných potravín stúpa. Zvyšuje sa počet darcov i tých,
ktorí u nás hľadajú pomoc. Kým v roku 2016 sme pomohli rodinám
v ktorých žije spolu 1 476 osôb, z toho 852 detí, v roku 2017 to bolo až
1 996 osôb, z toho 1 103 detí. Tento nárast prirodzene zvyšuje nároky aj
na našich dobrovoľníkov, ktorí prinesené potraviny roztrieďujú, balia,
zaevidujú a aj rozvezú. Bez ich obetavej pomoci by sa tento projekt
nemohol rozvíjať.

Keď sa spája odbornosť s dobrým srdcom
V januári 2017 sme začali spoluprácu so siedmimi sociálnymi
pracovníkmi, ktorí pre nás pracujú ako dobrovoľníci. Ľudí v núdzi
učia okrem iného aj to, ako správne napísať životopis, ako narábať
s financiami, ako viesť domácnosť a hospodárenie v nej.

Pomáhajúcu profesiu možno vykonávať
jedine tak, že máš slušnú dávku motivácie
a vytrvalosti. Je to ťažká a namáhajúca
profesia, ale kvôli krásnym chvíľam a malým
úspechom to stojí za to.
Juraj Hausleitner,
koordinátor sociálnych pracovníkov
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Kým nepochopíme, čím ľudia v núdzi žijú,
nemôžeme im pomôcť.
Kapucín Branislav Fabo,
koordinátor dobrovoľníkov

Keď sa spája fyzická práca s dobrým srdcom
Ďalšiu skupinu dobrovoľníkov Doma u kapucínov tvoria tí, ktorí balia
potraviny pre rodiny a tí, ktorí ich vozia. Všetko sa deje v ich voľnom
čase. Zatiaľ čo v roku 2015 s nami spolupracovalo 29 dobrovoľníkov,
k 31. 12. 2017 sme mali registrovaných 56 aktívnych dobrovoľníkov.

ˇ
Staráme sa aj o dobrovoLníkov
Digitálna platforma pomáha Dobrovoľníkom v ich práci

od roku 2016. Odvtedy ju neustále zdokonaľujeme na základe
požiadaviek, ktoré vyplývajú z praxe, aby lepšie a dokonalejšie
slúžila našim potrebám.

Stánok na Trhu dobrovoľníctva v roku 2017
pútal pozornosť. V bratislavskej Starej
tržnici sa naši dobrovoľníci predstavili po
prvýkrát.

„Viacerí nám nechali na seba
kontakt, aby sa mohli stať tiež našimi
dobrovoľníkmi a pomáhali by rodinám,
ktoré sa ocitli v núdzi či zo zdravotných
alebo iných dôvodov,” Júlia Dudová,
dobrovoľníčka.
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Srdce na dlani majú všetci naši
dobrovoľníci, ale len jedna bola na toto
ocenenie aj nominovaná pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva v roku 2017. „Cena je pre všetkých DOMA
a je naším spoločným, nie mojím ocenením,“ Anna Húščavová, dobrovoľníčka.
Návšteva Diela pomoci pátra Pia v Krakowe V jeden marcový
víkend sme vzali dobrovoľníkov do Krakova, kde kapucíni
už viac ako 20 rokov pomáhajú podobným spôsobom, aký
postupne chceme realizovať aj Doma u kapucínov.

Spoločné stretnutia. Počas roka 2017 sme zorganizovali

niekoľko spoločných stretnutí našich dobrovoľníkov, aby
sme priamo od nich počuli o tom, v čom vidia priestor na
zlepšenie a posun ďalej. Súčasný stav je výsledkom nášho
vzájomného dialógu.

Aj my sme pre nich dôležití
Simona Žáčiková,
dobrovoľníčka od roku 2016
Vďaka dobrovoľníctvu som spoznala ľudí
s rovnakou vlnovou dĺžkou. Uvedomila
som si, že čas venovaný druhým je dobrou
investíciou. Byť dobrovoľníkom znamená
robiť druhých lepšími a popri nich zlepšovať
aj seba samého. Keďže pracujem v škole
so študentmi, ktorí „dobrovoľníčia“ spolu
so mnou, je to pre mňa veľmi silný odkaz,
že to, čo robím, má zmysel. Ostatní to totiž
posúvajú ďalej.
Ďakujem neziskovke Doma u kapucínov za
príležitosť byť lepším človekom. Veľmi silno
si uvedomujem, že človeku sa má pomáhať
nie preto, že si to zaslúži, ale preto, že to
potrebuje.

Elena Belková, dobrovoľníčka
Zo začiatku som robila dobrovoľníčku len
preto, že som chcela získať prax a mať to
zaznamenané v životopise. Časom však
prišiel pocit naplnenia z tohto dobrého
skutku. Bol to príjemný vedľajší účinok
dobrovoľníctva. Od toho momentu
dobrovoľníctvo radím medzi svoje hobby.
Vidím výsledky mojej pomoci a tie úsmevy
a úprimné poďakovania sú na nezaplatenie.
Na druhej strane človek musí obetovať svoj
čas, mať vôľu robiť to a nepýtať si za to nič, čo
nie je ochotný každý. Vďaka dobrovoľníctvu
sa taktiež dá zažiť veľa za málo peňazí,
spoznať nových ľudí či prehĺbiť vzťah
s priateľmi. Garantujem úsmev na tvári vždy
pri jeho vykonávaní.

Lenka Bujnová,
dobrovoľníčka od roku 2014
Práca pre Doma u kapucínov ma veľmi posúva
po ľudskej a komunikačnej stránke. Najviac si
uvedomujem svoj posun práve v komunikácii
s tými, ktorým pomáhame. Vyjsť k nim
a pomôcť im obyčajným záujmom, aby dali zo
seba von to, čo prežívajú, s čím zápasia... Čo
najviac potrebujú je – napriek všetkému – byť
prijatí.

Pre mňa je najväčšou výzvou jednoznačne
vytrvať. Najmä vtedy, keď mám problém sama
a netúžim nikoho vidieť a nie ešte počúvať
problémy druhých. Tiež vytrvať, keď sa cítim
silná, ale vidím bolesť a neprávosť, ale som
bezmocná niečo urobiť. Toto je veľmi ťažké.
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Na dobrovoľníckej práci sa mi páči, že v tom
nie som sama. Tú činnosť robíme všetci spolu.
Každý dá čo, čo má a čo vie a tak „skladáme“
toto dielo pomoci. Tiež to, že vidím, že tá pomoc
má zmysel, lebo ľudia cítia a aj nám povedia,
že nám ďakujú za pomoc a záujem o nich.
A ešte nás aj pozvú na opekačku :) Toto ma vždy
dostane.

ˇ
Školy a škôlky sú stálymi partnermi od zaciatku
zbierky

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej v Dúbravke
Materská škola – Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Ružinove
Materská škola bl. Zdenky Schelingovej v Záhorskej Bystrici
Škôlkari z MŠ Švantnerova
Cirkevná základná škola Narnia
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Ružinov
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karlova ves
Gymnázium Metodova
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Gymnázium Vazovova

V týchto škôlkach a školách nám počas roka 2017/2018 pravidelne alebo jednorazovo organizovali zbierku potravín.
ĎAKUJEME!

Hospodárenie v roku 2017
Aj keď naša nezisková organizácia začala krok za krokom rozbiehať svoju činnosť už v roku 2014, stále sme iba na začiatku cesty. Aj preto sa snažíme
výdavky na prevádzkovú činnosť zatiaľ minimalizovať. Prevažnú časť riadiacich, administratívnych a účtovných činností vykonávajú dobrovoľníci
bez nároku na odmenu. Priestory, ktoré využívame na sociálnu prácu, na skladovanie a balenie potravín nám poskytujú Kapucíni na Slovensku ako
bezplatnú výpožičku.

Prehľad príjmov za rok 2017 podľa zdrojov
ZDROJ A ÚČEL PRÍJMOV
Prijaté dary od PO bez konkrétneho určenia
Prijaté dary od FO
v tom: Príspevky prijaté na účet DuK
Príspevky prijaté prostredníctvom portálu
„ľudia ľuďom“

SUMA V EUR
970
17 009
12 610
4 399
9 779

Dotácie na nákup výpočtovej techniky

4 500

SPOLU PRÍJMY

32 258

Používanie digitálnej platformy si vyžaduje
aj primeranú technickú vybavenosť
dobrovoľníkov a sociálnych pracovníkov.
Využili sme preto Výzvu Ministerstva
financií SR a požiadali sme o dotáciu na
tento účel. Dostali sme 4 500 EUR a spolu
s povinným 10 % spolufinancovaním sme
na nákup výpočtovej techniky použili
takmer 5 000 EUR.
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Z podielu zaplatenej dane

Podobne prevažnú časť aktivít, ktoré
priamo súvisia s našou hlavnou činnosťou,
t. j. sociálnou prácou, vykonávajú
dobrovoľníci bezplatne. Do trvalého
pracovného pomeru sme zatiaľ prijali iba
hlavného sociálneho pracovníka, pretože
nám záleží na tom, aby naša práca bola
kvalitná, profesionálna a vysoko odborná.
Tu však už nemožno hovoriť o nákladoch
na prevádzku – ide o priame výdavky na
sociálnu pomoc.

Hospodárenie v roku 2017

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash flow)
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

SUMA V EUR

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU OBDOBIA

40 187

Prijaté dary

17 979

Príjmy z podielu zaplatenej dane

9 779

Dotácie

4 500

PRÍJMY SPOLU
12

32 258

Výdavky na hlavnú činnosť podľa rozpisu v tabuľ ke vedľa

-

25 119

VÝDAVKY SPOLU

-

25 119

STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI OBDOBIA

47 326

Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť
VÝDAVKY NA HLAVNÚ ČINNOSŤ

SUMA V EUR

Nákup materiálu a drobného majetku (výpočtová technika,
zariadenie pracoviska sociálnych pracovníkov, obaly na potraviny, PHL)

7 109

Dokúpenie chýbajúcich potravín, drogérie + tašky

3 914

Rôzne služby – údržba vozidla, poplatok za doménu, internet, školenia, diaľničná známka, ubytovanie a doprava na pracovnú cestu dobrovoľníkov do Krakova

1 746

Osobné náklady na sociálneho pracovníka

7 124

Ostatné poplatky (DARUJME. Sk, notárske poplatky)
Predbežne uhradené výdavky na obstaranie nových priestorov,
financované z prijatého podielu zaplatenej dane

4 800

SPOLU VÝDAVKY NA HLAVNÚ ČINNOSŤ

25 119
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426

Všetky vynaložené výdavky súvisia
s našou hlavnou činnosťou.
V porovnaní s minulým rokom sa
zvýšili najmä náklady na odborného
sociálneho pracovníka vzhľadom
na nevyhnutnú profesionalizáciu
našej
práce.
Potrebujeme
odborných sociálnych pracovníkov,
ktorí budú postupne svoju prácu
vykonávať ako svoje hlavné
zamestnanie a nielen v čase svojho
voľna ako dobrovoľníci.

Hospodárenie v roku 2017
Stav a pohyb majetku a záväzkov
MAJETOK
NEOBEŽNÝ MAJETOK

SUMA V EUR
5 180

v tom:
motorové vozidlo po odpočítaní oprávok
OBEŽNÝ MAJETOK

5 180
47 326

v tom:
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peniaze v pokladnici
peniaze na bankovom účte
NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ – ZÁKONNÉ POISTNÉ
MAJETOK SPOLU

274
47 052
262
52 768

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

35 812

v tom:
výsledky minulých rokov

24 135

výsledok hospodárenia za bežný rok

11 677

ZÁVÄZKY SPOLU

2 054

v tom:
záväzky zo sociálneho fondu
ostatné záväzky - platby kartou
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni
záväzky voči DÚ z dane zo závislej činnosti
VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

8
138
1 050
686
172
14 902

časovo rozlíšený prijatý dar na nákup motorového vozidla

5 180

časovo rozlíšený prijatý podiel zaplatenej dane

9 722

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

52 768

Výsledky minulých rokov, ako
aj výsledok hospodárenia za
rok 2017 znamenajú pre nás
finančnú rezervu vytvorenú na
odbornú sociálnu prácu, ktorú by
sme bez tejto rezervy nemohli
naplno začať rozvíjať.
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v tom

Motorové vozidlo sme v minulých
rokoch nadobudli z účelového
finančného daru, ktorý sa časovo
rozlišuje cez výnosy budúcich
období.

Orgány neziskovej organizácie Doma u kapucínov
– Správna rada, Dozorná rada

Počas celého obdobia roka 2017 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.
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Štatutárny orgán: riaditeľ Peter Savara
Správna rada:

Miroslav Kulich, Branislav Fabo, Mária Plešková

Dozorná rada:

Anna Huščavová, Marko Pagáč, Peter Štrpka

ˇ
ˇ myslietˇ
Láska sa zacína
tam, kde sme schopní prestat
ˇ pre druhého,
na seba a ochotní vykonatˇ nieco
ˇ nás nieco
ˇ stojí.
co
Antoine de Saint-Exupéry
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VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

UZNUJ_1

Úč NUJ

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1. 1 2

.

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Mesiac Rok

✔

riadna

✔

zostavená

IČO
mimoriadna

4 5 7 4 2 3 8 3

✔

SK NACE

SID

8 8

.

9 9

Za obdobie
do

schválená
(vyznačí sa x)

.

od

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

0 1
1 2

2 0 1 7
2 0 1 7

od

0 1

2 0 1 6

do

1 2

2 0 1 6

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

ˇ
Príloha 1: úctovná
závierka 2017

✔

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

✔

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

✔

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D o m a

u

K a p u c í n o v ,

r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobý nehmotný majetok

r. 003 až r. 008

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079
+ 091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ)

(031)

Umelecké diela a zbierky
Stavby

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Ž u p n é
PSČ

1 0

n á m e s t i e
Obec

8 1 1 0 3

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 9 0 8

Číslo faxu

/

1 3 2 7 9 2

0

/

E-mailová adresa

d o m a @d o m a u k a p u c i n o v . s k
Zostavená dňa:

2 5

.

0 6

.

2 0 1 8

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

2 6

.

0 6

.

2 0 1 8

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR 2013

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

3.

009

Netto

Netto

2

3

4

8880,00

3700,00

5180,00

6956,00

8880,00

3700,00

5180,00

6956,00

5180,00

6956,00

010

x

011

x

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky

023 - (083 + 092AÚ)

014

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Korekcia

1

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

Brutto

002
003

2. Dlhodobý hmotný majetok

n . o .

001

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

Oceniteľné práva

Priložené súčasti účtovnej závierky

b

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

Strana aktív

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Účtovná závierka

2 0 2 4 1 0 0 0 8 9

IČO 4 5 7 4 2 3 8 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

2 0 1 7

(042 - 094)

8880,00

3700,00

018
019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052
- 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r. 022 až r. 028

021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 096 AÚ)

028

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1

Strana 2

IČO 4 5 7 4 2 3 8 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

č.r.
b

a
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

029

Výrobky

(123 - 194)

033

Zvieratá

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ 391 AÚ)

036

r. 038 až r. 041

037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky
- 391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

47326,37

47326,37

Ostatné pohľadávky

044

Daňové pohľadávky

046

x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(396 - 391AÚ)

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

r. 052 až r. 056
(211 + 213)
(221 AÚ + 261)

47326,37

47326,37

40187,22

273,92

x

273,92

146,11

053

47052,45

x

47052,45

40041,11

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU

x

262,16

141,00

(381)

058

262,16

262,16

141,00

(385)

059

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

56468,53

3700,00

52768,53

47284,22

11203,25

073

11676,79

11203,25

074

2054,61

757,34

077

r. 080 až r. 086
(472)

078
079

8,06

080

8,06

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

r. 088 až r. 096
(321 až 326) okrem 323

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení

(396)

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

Dlhodobé bankové úvery
262,16

072

076

4. Bankové výpomoci a pôžičky

057

12931,64

(459AÚ)

Ostatné záväzky

r. 058 a r. 059

12931,64

12931,64

(451AÚ)

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)

052

24134,89

12931,64

Ostatné rezervy

Záväzky z obchodného styku

051

35811,68

Rezervy zákonné

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

r. 098 až r. 100

087

757,34
158,87

089

1050,01

344,59

090

685,72

188,07

091

171,95

65,81

092
093
094
095
096

138,87

097

(461AÚ)

098
099
100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101

2046,55

088

( 231+ 232 + 461AÚ)
(241+ 249)

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

062
063
064
065
066

075

3. Krátkodobé záväzky

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

5

1. Rezervy

Ostatné dlhodobé záväzky

049

b

SID

061

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

Záväzky zo sociálneho fondu

x

Bežné účtovné
obdobie

067
068
069
070
071

r. 076 až r. 078

4 5 7 4 2 3 8 3

č.r.

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

2. Dlhodobé záväzky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045
(336 )

(358 AÚ - 391AÚ)

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

Krátkodobé rezervy

042
043

(341 až 345)

40187,22

041

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
(315 AÚ - 391 AÚ)

Brutto

031
032

2. Dlhodobé pohľadávky

Strana pasív

030

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193)

Tovar

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

IČO

14902,24

22391,99

103

14902,24

22391,99

104

52768,53

47284,22
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

ˇ
Príloha 1: úctovná
závierka 2017

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

a

b

c

501 Spotreba materiálu

01

502 Spotreba energie

02

504 Predaný tovar

03

511 Opravy a udržiavanie

04

512 Cestovné

05

513 Náklady na reprezentáciu

06

4 5 7 4 2 3 8 3
Činnosť

Hlavná
nezdaňovaná
1

6976,19

183,18

Zdaňovaná
2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

6976,19

2052,12

183,18

518 Ostatné služby

07

6227,18

6227,18

4799,51

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

6374,03

6374,03

2334,60

09

2051,34

2051,34

553,68

8,06

8,06

525 Ostatné sociálne poistenie

10

527 Zákonné sociálne náklady

11

528 Ostatné sociálne náklady

12

531 Daň z motorových vozidiel

13

532 Daň z nehnuteľností

14

538 Ostatné dane a poplatky

15

541 Zmluvné pokuty a penále

16

542 Ostatné pokuty a penále

17

47,06

47,06

IČO 4 5 7 4 2 3 8 3 / SID

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

/ SID

87,04

Číslo
účtu

Výnosy

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

Číslo
riadku
c
39

602 Tržby z predaja služieb

40

604 Tržby za predaný tovar

41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

647 Osobitné výnosy

56

543 Odpísanie pohľadávky

18

648 Zákonné poplatky

57

544 Úroky

19

58

545 Kurzové straty

20

649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
651
majetku a dlhodobého hmotného majetku
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

546 Dary

21

547 Osobitné náklady

22

548 Manká a škody

23

549 Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku

8713,66

8713,66

2447,54

24

379,16

379,16

40,47

25

1776,00

1776,00

1776,00

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

26

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

553 Predané cenné papiere

27

658 Výnosy z nájmu majetku

66

28
29

556 Tvorba fondov

30

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

4664,75

4664,75

4048,00

1,08

1776,01

1776,01

1796,00

61

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
554 Predaný materiál

Zdaňovaná

59

654 Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
655
majetku
656 Výnosy z použitia fondu

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

62
63
64

600,00

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

970,00

970,00

420,00

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

17008,76

17008,76

17670,98

15493,13

15493,13

758,31

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

664 Prijaté členské príspevky

70

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

4500,00

4500,00

74

44412,65

44412,65

25294,37

75

11676,79

11676,79

11203,41

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

33

Účtová trieda 6 spolu

34

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príjmov

35
36
37
38

r. 39 až r. 73

32735,86

32735,86

14090,96

Strana 5

595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

0,16

76
77
78

11676,79

11676,79

11203,25
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IČO 4

5

7

4

2

3

8

3

/SID

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.
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, skr. Kapucíni na Slovensku, so sídlom Župné nám. 10, P.
O. Box 235, 814 99 Bratislava 1, konajúca prostredníctvom provinciálneho ministra a jeho definitória, založila
neziskovú organizáciu v zmysle ust. § 5 a nasl. zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Dátum založenia: 19.12.2013
Dátum vzniku: 20.12.2013
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.
Orgány Doma u Kapucínov, n.o. (ďalej aj Nezisková organizácia, N.o. alebo účtovná jednotka):
Štatutárny orgán: Riaditeľ – Peter Savara
Správna rada:
Miroslav Kulich
Branislav Fabo
Mária Plešková
Dozorná rada:
Anna Huščavová
Marko Pagáč
Peter Štrpka
3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju
účtovná jednotka vykonáva.
Druh všeobecne prospešných služieb, zapísaných v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Bratislava č. spisu:
OU-BA-OVVS1-2013/22088 dňa 20. decembra 2013 (ďalej len register):
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním
aj na osoby v núdzi, organizovanie osvetových podujatí, školení, kurzov s cieľom zvýšenia
povedomia na stravovacie, hygienické a pracovné návyky, organizovanie stretnutí, kultúrnych,
spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a ďalšie všeobecne prospešné
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so
zameraním na informačné služby, poskytovanie informácií aj prostredníctvom internetu
a drobných tlačovín, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných
prostriedkov z rôznych fondov.
Od roku 2015 poskytuje ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti podľa osobitného zákona:
- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, vykonávané na úrovni základného sociálneho poradenstva formou ambulantnou
a terénnou.

IČO 4

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

5

7

4

2

3

8

3

/SID

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.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné 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

1
0
0

1
0
0

56

44

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Žiadne organizácie nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Neziskovej organizácie.
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.
Účtovná závierka je zostavená za účtovné obdobie, od 1. januára 2017 do 31. decembra.2017 za predpokladu
nepretržitého pokračovania v 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.
V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.
Položka
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Spôsob ocenenia
Nezisková organizácia zatiaľ nenadobudla
nehmotný majetok do svojho vlastníctva
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
N. o. nenadobudla majetok vlastnou
činnosťou
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
N. o. nenadobudla nehmotný majetok iným
spôsobom
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania
a
náklady
súvisiace
s obstaraním.
Majetok,
ktorého
obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 EUR
sa účtuje do nákladov bežného účtovného
obdobia.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
N. o. nenadobudla majetok vlastnou
činnosťou
f) ) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom N. o. nenadobudla hmotný majetok iným
(bezodplatným nadobudnutím, vydaním v rámci reštitúcií, spôsobom
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majetok zistený na základe inventarizácie)
g) dlhodobý finančný majetok
h) zásoby obstarané kúpou

i) zásoby obstarané vlastnou činnosťou
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j) zásoby obstarané iným spôsobom

k) pohľadávky

l) krátkodobý finančný majetok
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
r) aktivácie dobrovoľníckej práce

s) opravy chýb minulých období

5
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3

8

3
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N. o. nenadobudla dlhodobý finančný
majetok
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich
hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované
zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou
ku dňu účtovnej závierky ak je čistá
realizačná hodnota nižšia ako obstarávacia
cena.
N. o. nenadobudla zásoby vlastnou
činnosťou
Zásoby potravín prijaté od darcov pre účely
ďalšieho darovania sú ocenené v nulovej
hodnote, nakoľko pre účtovnú jednotku
nepredstavujú zdroj príjmov, ďalej sú
odovzdané bezodplatne osobám, ktorým
poskytujeme sociálnu pomoc. T. j. čistá
realizačná hodnota je ku dňu účtovnej
závierky rovná nule. Zásoby sú evidované
v skladovej
evidencii
v merných
jednotkách.
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich
menovitou
hodnotou;
postúpené
pohľadávky
sa oceňujú obstarávacou
cenou vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. V roku 2017 n. o.
neposkytovala svoje služby za odplatu,
preto jej nevznikli žiadne pohľadávky.
Nominálnou hodnotou
Oceňujú sa v hodnote potrebnej na
dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím
Záväzky sa pri ich vzniku
oceňujú
menovitou hodnotou. Záväzky pri ich
prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške
záväzku.
Výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím. Ako výnosy budúcich období sú
vykázané účelové dary prijaté na nákup
dlhodobého majetku a nespotrebovaná
časť príjmov z podielu zaplatenej dane.
N. o. neúčtovala o derivátoch
Činnosti, ktoré pre n.o. vykonávajú
dobrovoľníci bezodplatne sú zaradené do
šiestich kategórií podľa stupňov náročnosti
a ocenené hodinovou sadzbou minimálnej
mzdy prepočítanej koeficientom pre
príslušný stupeň náročnosti.
Významné
opravy
chýb
minulých
účtovných období sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia bežného roka
prostredníctvom účtov vlastného imania.
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Nevýznamné opravy chýb minulých rokov
sa účtujú výsledkovo. Nevyskytla sa
potreba účtovať o oprave chýb minulých
období.
3. 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.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania.
Motorové vozidlo: doba odpisovania: 5 rokov, ročná odpisová sadzba: 20 %
4. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné
položky a rezervy.
Účtovná jednotka zatiaľ nemala dôvod účtovať o opravných položkách a rezervách.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
1. Údaje o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné
obdobie a to:
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,
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,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného
účtovného obdobia.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017:

Dlhodobý hmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
K 1. 1. 2017

5

7

4

2

3

8

3

Samosta Dopravné Pestov Základné Drobný a Obstaran Posk.pred.
tné
prostriedk ateľské stádo a
ostatný
ie
na DHM
hnuteľn
y
celky
ťažné
dlhodobý dlhodobé
(051)
é veci a
trvalýc zvieratá hmotný
ho
Umeleck
súbory
h
majetok hmotného
é diela a
porasto
majetku
Pozemky zbierky Stavby hnuteľn
ých veci
v
b
c
d
e
f
g
h
i
8 880

j
8 880
-

Úbytky

-

K 31. 12. 2017

-

-

-

-

8 880

-

-

-

-

8 880

Oprávky:
K 1. 1. 2017

1 924

1 924

Prírastky

1 776

1 776

Úbytky

-

-

-

-

3 700

-

-

-

3 700

Opravné položky
K 1. 1. 2017

-

Prírastky

-

Úbytky

-

-

-

-

Zostatková cena
K 1. 1. 2017

-

-

-

-

K 31. 12. 2017

-

-

-

-
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SPOLU

8 880

j
8 880

Prírastky

-

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2015

-

-

-

-

8 880

-

-

-

8 880

Oprávky:
K 1. 1. 2015

148

148

1 776

1 776

Úbytky

-

Presuny
-

-

-

-

1 924

-

-

-

1 924

Opravné položky

-

-

-

-

6 956

-

-

-

6 956

5 180

-

-

-

5 180

-

Dlhodobý hmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
K 1. 1. 2016

K 31. 12. 2015

Presuny
K 31. 12. 2017

7

Samosta Dopravné Pestov Základné Drobný a Obstaran Posk.pred.
tné
prostriedk ateľské stádo a
ostatný
ie
na DHM
hnuteľn
y
celky
ťažné
dlhodobý dlhodobé
(051)
é veci a
trvalýc zvieratá hmotný
ho
Umeleck
súbory
h
majetok hmotného
é diela a
porasto
majetku
Pozemky zbierky Stavby hnuteľn
ých veci
v
b
c
d
e
f
g
h
i

Prírastky

Presuny
K 31. 12. 2017

5

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016, t. j. za predchádzajúce účtovné obdobie:

SPOLU

Prírastky
Presuny
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K 1. 1. 2015

-

Prírastky

-

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2015

-

-

-

-

Zostatková cena
K 1. 1. 2015

-

-

-

-

K 31. 12. 2015

-

-

-

-

6 956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 956

V roku 2017 boli uhradené prvotné náklady na začínajúci obstarávací proces zameraný na vybudovanie zodpovedajúcich priestorov
pre komplexné poskytovanie služieb sociálnej pomoci. Tieto náklady boli uhradené z prijatého podielu zaplatenej dane.

2.Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Na dlhodobý majetok nie je zriadené záložné právo.
3.Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Nezisková organizácia má poistené vlastné motorové vozidlo pre účely havarijného a zákonného poistenia.
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.
Nezisková organizácia nevlastní dlhodobý finančný majetok
5. 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.
Nezisková organizácia nevlastní krátkodobý finančný majetok okrem peňazí v pokladnici a na bankovom účte.
6. 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.
K 31. 12. 2017 nezostali na sklade zásoby nadobudnuté kúpou, preto nebol dôvod na tvorbu opravných položiek.
7. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
K 31.12.2017 je zostatok pohľadávok nula.
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8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Náklady budúcich období v sume 262 EUR obsahujú časovo rozlíšené poistné zo zákonného a havarijného poistenia
motorového vozidla.
9. 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,
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.
Stav na začiatku Prírastky
bežného
účtovného
obdobia

Úbytky

Presuny

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a fondy
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Základné imanie

12 932

12 932

z toho:
nadačné imanie
v nadácii
vklady zakladateľov
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10. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých
účtovných obdobiach.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

11 203

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

11 203

Základné imanie neziskovej organizácie je vytvorené z výsledkov hospodárenia za roky 2014 a 2015. Výsledok
hospodárenia za rok 2016 je ponechaný ako nevysporiadaný výsledok minulých rokov a bude slúžiť na financovanie
nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou n.o. v ďalších rokoch. Prijaté dary zatiaľ prevyšujú výdavky, čo umožňuje
neziskovej organizácii kumulovať zdroje na aktívnejšie rozvinutie činnosti spočívajúcej v komplexnom sociálnom
poradenstve v ďalších rokoch.

prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
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11. 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,
Zatiaľ nebol dôvod tvoriť rezervy
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,
Druh záväzku

11 203

16 477

11 203

11 203

-11 203

16 477

379 – iné záväzky – zúčtovanie platieb platobnou
kartou

ZS

Úbytky
0

Prírastky

5 644

5 783

KS
139

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Stav na konci
Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

2 054

757

2 054

757
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b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Prírastky

Popis významných výnosov

Suma v EUR
970

Aktivácia bezplatnej dobrovoľníckej činnosti

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

4 665

Výnosy z prijatých príspevkov fyzických osôb

17 009

Výnosy z podielu zaplatenej dane

15 493

Dotácie na nákup hardvéru

4 500

Iné ostatné výnosy – rozpustenie výnosov BO v pomernej výške
odpisov

1 776

Práca dobrovoľníkov, ktorú vykonávajú pre našu neziskovú organizáciu bez nároku na odmenu, bola ocenená
hodinovou sadzbou, ktorá vychádzala z minimálnej hodinovej mzdy pre rôzne stupne náročnosti.

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
V roku 2017 prijala n.o. dotáciu na nákup informačných technológií vo výške 4 500 EUR. Podmienkou dotácie bolo
dodržať podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov 10 %, t. j. 450 EUR. Celková čiastka vynaložená na nákup
výpočtovej techniky bola 4 994 EUR.
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.

dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
6 956

1 776

5 180

dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov
Európskej únie

Nevznikli významné finančné výnosy.
5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných
nákladov a iných ostatných nákladov.
Náklady na hlavnú činnosť
Nákup drobného majetku (výpočtová technika, zariadenie pracoviska
sociálneho pracovníka, obaly, PHL)

dotácie z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku
Grantu
podielu zaplatenej dane

4

Prijaté dary od právnických

12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru

7

V priebehu roka 2017 účtovná jednotka prijala od fyzických a právnických osôb príspevky, ktoré sú v nasledovnej
tabuľke rozčlenené podľa účelu na aký boli poskytnuté:

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

5

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov.

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

IČO 4

15 436

9 779

15 493

9 722

dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

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.
Neboli dosiahnuté tržby za vlastné výkony. Nezisková organizácia poskytuje svoje služby bezplatne.

Suma v EUR

Potraviny, drogéria + tašky
Rôzne služby – údržba vozidla, poplatok za doménu, internet,
školenia, diaľničná známka, ubytovanie a doprava na pracovnú cestu
dobrovoľníkov do Krakova, služby stavebného architekta)
Aktivované náklady na bezplatné dobrovoľnícke služby
Osobné náklady na sociálneho pracovníka
Ostatné poplatky (bankové, DARUJME. Sk)
notárske poplatky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
SPOLU náklady na hlavnú činnosť

6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
K 1.1.2017 bol zostatok podielu zaplatenej dane prijatého v roku 2016 v sume 15 436 EUR.
V roku 2017 sme prijali celkom 9 779 EUR a použili sme 15 493 EUR nasledovne:

6 976
3 914
6 546
4 665
8 433
379
47
1 776
32 736

Príloha 2: poznámky k ÚZ 2017

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

Účel použitia podielu zaplatenej
dane
Úhrada časti priamych osobných
nákladov na sociálne poradenstvo

IČO 4

5

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

7

4

2

3

8

3

/SID

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

8 433

Nákup chýbajúcich potravín

1 039

Nákup drobného majetku –
zariadenie priestorov pre
poskytovanie sociálneho
poradenstva

1 165

Služby stavebného architekta

4 800

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného
obdobia

56

9 722

Príloha 2: poznámky k ÚZ 2017

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné
ďalšie položky.
1. Nezisková organizácia má sídlo v priestoroch Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov v Bratislave,
zatiaľ využíva administratívne a skladovacie priestory formou bezplatnej výpožičky na základe Zmluvy o spolupráci.
Na podsúvahových účtoch evidujeme čiastku 4 800 EUR, ako podiel predbežne uhradených výdavkov z podielu
zaplatenej dane na vybudovanie nových priestorov v zmysle Zmluvy o spolupráci.
2. Zásoby potravín prijaté od darcov evidované k 31.12.2017 v skladovej evidencii v merných jednotkách, určené na
bezplatné odovzdanie ľuďom v núdzi: 2 250 kg potravín.
Čl. VI
Ďalšie informácie
Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia.
V období medzi dátumom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nedošlo k udalostiam,
ktoré by významne vplývali na informácie uvedené v tejto účtovnej závierke.

ˇ
ˇ
Naša cesta vedie od cloveka
k cloveku

