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„Robitˇ dobro je najlepší spôsob, aby sme sa cítili dobre."

Nezisková organizácia Doma u kapucínov vznikla v roku 2013.
Odvtedy prekročilo náš prah viac ako 1 000 darcov, ktorí k nám
priniesli takmer 13-tisíc kg potravín. Tieto sme takmer okamžite
rozdali ľuďom žijúcim na pokraji chudoby. Potravinová pomoc
im pomáha stabilizovať situáciu a sústrediť sily na riešenie
problému.

Brat Peter Savara, zodpovedný za dielo

Našim cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí sa
ocitli v núdzi. Takto konať môžeme vďaka
obetavosti tých, ktorí v sebe cítia blízkosť
k týmto ľuďom a neľahké obdobie ich
života im pomáhajú prekonať materiálnou
pomocou alebo tým, že priložili ruku
k dielu. Toto všetko je možné vďaka štedrosti
darcov i nezištnej pomoci dobrovoľníkov,
ktorí vo svojom voľnom čase balia
a rozvážajú potraviny. Ale nielen to. Odborní
sociálni pracovníci pomáhajú rodinám
a osamelým jednotlivcom hľadať
východiská z neľahkých životných situácií.

Pozornosť a diskrétnosť voči osobe.
Za celou našou činnosťou sú ľudia, ktorí
trpia nielen materiálnou, ale často aj
„duchovnou chudobou“ - potrebujú byť
vypočutí a ľudsky prijatí.
Bezplatnosť. Tu sa uplatňuje známy výrok

Vývoj. Činnosť, ktorú teraz robíme, je len
začiatok nášho snaženia. V budúcnosti
chceme ponúknuť komplexnú pomoc, na
ktorú nemáme ešte v tomto čase vytvorené
dostatočné priestorové podmienky.
Profesionalita. V kombinácii s charitou
srdca je dobrým predpokladom pre
skutočnú pomoc tým, ktorí sú v núdzi
a trpia nejakým nedostatkom.
Robíme všetko preto, aby sme neustále
zlepšovali naše aktivity a dokázali obstáť
v skúškach životných situácií. Bez ochotných
dobrovoľníkov sa to nedá, pretože naša
cesta je osobná. Vedie od človeka k človeku,
kde pomocou druhému získavame všetci.
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Čo je pre nás dôležité:

z evanjelia: „zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte“ a v tomto duchu sú všetci dobrovoľníci, hostia a záujemcovia pozvaní k spolupráci vytvárať zázemie pre
tých, ktorí sa ocitli v problémoch a prekročili
prah našej neziskovej organizácie.

Doma u kapucínov
znamená
ˇ
dávatˇ a prijímat,
pomáhatˇ a nechatˇ si
ˇ
pomôct.
V našom priestore prepájame tri skupiny ľudí:
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• tých, ktorí pomoc potrebujú
• tých, ktorí pomáhajú ako dobrovoľníci
• tých, ktorí pomáhajú svojim darmi.
Podobne ako v rodine, aj u nás platia pravidlá.
Základom je vzájomná spolupráca medzi
všetkými tromi skupinami, dodržiavanie dohôd
a dôvera.

V roku 2016 u nás pomáhalo celkovo 44 aktívnych dobrovoľníkov. V priemere
sme mesačne pomohli 33 rodinám, v ktorých žije celkovo 71 detí a 52 dospelých
ľudí. Počas roka 2016 sme zaznamenali 448 darcovských návštev na vrátnici
kapucínskeho kláštora. Prijaté finančné dary sú podrobnejšie popísané v časti
o hospodárení.

Darovanie potravín je prvým krokom na ceste k pomoci
Stolček, prestri sa! je stála
zbierka potravín. Trvá od roku
2014. 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.

Dobrovoľníci zabalia potraviny do balíkov
podľa počtu osôb v konkrétnej domácnosti.
Po ich zabalení prichádza ďalšia skupina
dobrovoľníkov – šoféri, rozvážači. Dohodnú sa
s rodinou, kedy im balík môžu priviezť. Všetky
potraviny, ktoré dostaneme alebo dokúpime,
zaevidujeme do systému. Rovnako každá
vydaná položka je presne evidovaná.

sme koncom roka 2016 avizovali, že naše
rady posilníme o nových dobrovoľníkov sociálnych pracovníkov, aby sme naplno robili
to, čo je našim poslaním: sprevádzať ľudí, aby
sa sami dokázali postaviť na vlastné nohy,
ukázať im možnosti, ktoré majú a povzbudiť
ich ku konkrétnemu konaniu.
Naša činnosť oslovila šiestich sociálnych
pracovníkov, ktorí vykročili s nami na cestu
pomoci. Svoju činnosť oficiálne začali v januári
2017.

Darovanie potravín je len prvý krok,
oveľa dôležitejšie je niečo iné
Potravinová pomoc je iba nástrojom na
okamžité stabilizovanie situácie. Je to opora,
ktorá poskytuje čas na nadýchnutie sa,
dáva možnosť pokúsiť sa situáciu zmeniť
a momentálny stav zmierniť. Našou hlavnou
snahou je hľadať riešenie problému, pre
ktorý sa rodina či jednotlivec dostali do ťažkej
životnej situácie. K podstate sa dostávame až
cez odborných sociálnych pracovníkov. Preto
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V roku 2016 sme rozdali 8 242 kg potravín.
Tie putovali každý mesiac priemerne do 33
domácností. Toto číslo nie je stabilné, mení sa
každý mesiac, pretože nastávajú aj situácie,
kedy klient má aj iné možnosti, ako svoju
situáciu riešiť, no nekoná, prípadne nedodržiava
spoločnú dohodu o konkrétnych krokoch. Vtedy
potravinovú pomoc dočasne alebo nastálo
zastavíme. Našim cieľom totiž nie je iba rozdávať
ľuďom potraviny, ale podporovať ich k vlastnej
aktivite.

Dostali sme potraviny pre rodiny.
Čo ďalej?

ˇ darcom
Sme zodpovední voCi
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Koncom decembra 2016, v priebehu baliaceho týždňa, dostali naši
dobrovoľníci pomoc: digitálnu platformu prístupnú kedykoľvek v online
prostredí, ktorá zároveň zjednodušuje celý proces balenia a robí ho
transparentným. Dobrovoľníci pri balení vidia, aké potraviny máme
aktuálne na sklade a koľko ich je; vedia, koľko trvanlivých potravín majú
vložiť do balíka pre konkrétnu domácnosť a takisto vidia aj konkrétne
potraviny v závislosti od počtu členov domácnosti a ich zdravotného
stavu (potravinové intolerancie, diéty a pod.).

Aj digitálnu platformu a čas venovaný na jej vyvíjanie
a prispôsobovanie našim potrebám sme dostali ako dar.

ˇ
Adresný spôsob pomoci oslovuje rodiny s deTmi
a študentov
V roku 2016 nám pravidelne pomáhali tri materské školy - Materská škola bl. Zdenky
Schelingovej v Záhorskej Bystrici, Cirkevná materská škola Gianny Berettovej
Mollovej v bratislavskej Dúbravke a Materská škola pri Spojenej škole sv. Vincenta de
Paul v Ružinove. Každý mesiac pre nás zbierali potraviny.

V roku 2016 nám tieto škôlky pomohli získať 471,56 kg potravín.

Jednorazovo nás podporilo 7 škôl a ich podpora znamenala
pre nás 442 kg trvanlivých potravín naviac.
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Jednorazové zbierky pre nás zorganizovali aj iné školy: Cirkevná základná škola
Narnia v Bratislave, Materská škola sv. Uršule v bratislavskom Starom Meste, Cirkevná
materská škola Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji, Materská škola na Švantnerovej
ulici v bratislavskej Dúbravke, Materská škola Búdková v Bratislave a tiež Cirkevná
materská škola Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej.
Do zbierky sa ďalej zapojili aj študenti z rôznych škôl: zo Spojenej školy Svätej Rodiny
– Gymnázia, z Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej v Bratislave, z Tanečného
konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.
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ˇ
ˇ
dakujeme
aj za financnú
podporu

Vo februári 2016 sme mohli doplniť zásoby v sklade trvanlivých
potravín o potraviny, ktoré chýbali najviac: mlieko, rybie konzervy,
med, strukoviny, atď.
Tento nákup sa uskutočnil vďaka finančnej podpore spoločnosti
SIEMENS s r. o. Ich projekt pomoci mal názov „Pomoc sociálne
slabším v núdzi“. Prispeli sumou 300 EUR.

Stálu zbierku trvanlivých potravín Stolček, prestri sa! prihlásil
do filantropického zamestnaneckého projektu Gift Matching
Program 2016 dobrovoľník Juraj, pracujúci v Unicredit Bank
a prispelo aj 14 jeho kolegov.

V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 sme prostredníctvom darcovského
portálu zaznamenali 47 jednorazových darov od 35 darcov.

Ostatní darcovia

Maximálna hodnota daru bola 300 EUR, minimálna hodnota 5 EUR.
Priemerná hodnota jednorazového daru bola 59,15 EUR. Suma
pripísaných jednorazových darov za rok 2016 je 2 780,20 EUR.

Priamo na náš bankový účet prispelo finančným darom 91 darcov,
od ktorých sme dostali spolu 220 finančných darov v hodnote
13 154 EUR.

Počet pravidelných darcov v roku 2016 bol 14, od nich sme dostali 107
peňažných darov. Maximálna hodnota pravidelného daru v roku 2016
bola 100 Eur, minimálna 1 EUR. Priemerná hodnota pravidelného
daru je 15,90 EUR. Suma pripísaných pravidelných darov za rok 2016
je 1 701,00 EUR.

V priebehu mesiacov október a november roku 2015 vyzbierali 420
EUR. Koncom marca 2016 túto aktivitu podporili rovnakou sumou aj
z nadácie UniCredit Foundation so sídlom v Miláne: spolu sme teda
dostali finančný dar vo výške 840 EUR.

ˇ si o nás myslia naši dobrovolníci?
ˇ
Čco

Denisa Židová: Pred pár rokmi sa v mojom

pomoc ako jedinca pri zbierke Stolček,
prestri sa, je úplne zanedbateľná, avšak ako
spoločenstvo dobrovoľníkov už vieme urobiť
poriadny kus práce. Páči sa mi tento projekt,
lebo je zameraný na dlhodobú pomoc pre
konkrétnych ľudí a ich sprevádzanie práve
v čase, keď čelia najväčšiemu tlaku kvôli
nedostatku financií. Mám radosť z toho, že
my baliči môžeme pozorovať, ako v sklade
potraviny rýchlo miznú. To znamená, že
potreby ľudí sú rýchlo napĺňané. Rovnako
však je perfektné, že každý mesiac máme
čo baliť a celé sa to deje hlavne vďaka
dobrodincom, ktorí potraviny darujú.

Mária Magurová: Dlhšie som mala túžbu

angažovať sa v zmysluplnej dobrovoľníckej
činnosti. Nadchlo ma rozprávanie
br.
Branislava o tom, na akých princípoch sa
projekt Doma u kapucínov rozbieha. Oslovilo
ma, že ide o adresnú pomoc, ktorá by mala
viesť daného človeka, aby sa postavil sa na
vlastné nohy. Dôležitým faktom pre mňa
je aj to, že sa skúma, či táto pomoc nie je
zneužívaná.

9

živote udialo „malé - veľké“ zemetrasenie.
Zrazu som mala viac voľného času a vtedy
som prvýkrát počula od bratov kapucínov
o rodiacom sa projekte „Stolček, prestri sa!“.
Stala som sa súčasťou Doma u kapucínov
ako „balič“. Táto rola mi vyhovuje práve preto,
že je to niečo úplne iné, ako robím vo svojom
zamestnaní. Dnes je okolo nás relatívne veľa
pomáhajúcich projektov, ale mňa toto dielo
oslovilo najmä preto, že pomoc sa ponúka
tam, kde je indikovaná a zároveň je doplnená
o rozmer, ktorý by sa dal charakterizovať aj
cez heslo „Daj človeku rybu - nasýtiš ho dnes.
Nauč ho chytať ryby - dáš mu živobytie“ a to
tým, že s pomocou dobrovoľníkov – sociálnych
pracovníkov sú príjemcovia pomoci vedení
k tomu, aby sa naučili správne hospodáriť.

Zuzana Ondová: Myslím si, že moja
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ˇ
ˇ
Stolcek,
prestri sa! v císlach

január

674,00 kg

február

505,00 kg

marec

846,00 kg

apríl

903,00 kg

máj

672,00 kg

jún

1322,00 kg

júl

716,00 kg

august

281,00 kg

september

661,00 kg

október

586,00 kg

november

521,00 kg

december

1092,00 kg

Spolu

8779,00 kg

V tabuľke prinášame prehľad
množstva potravín, ktoré sme dostali
od darcov počas roka 2016.

Hospodárenie v roku 2016
Prehľad príjmov za rok 2016 podľa zdrojov
Zdroj a účel príjmov

Suma v EUR

Prijaté dary a príspevky od právnických osôb

1 020

Prijaté dary od fyzických osôb

17 671

v tom:
1 503

Príspevky prostredníctvom portálu ľudia ľuďom

4 406

Vianočné trhy u kapucínov

110

Ostatné

11 652

Z podielu zaplatenej dane

15 436

Úroky na účte

1

Spolu príjmy

34 128

Doma u Kapucínov, n. o. hospodárila v roku 2016
najmä s príspevkami od externých darcov –
priaznivcov, ktorými boli hlavne fyzické osoby.
Časť príjmov, najmä príjmy z podielu zaplatenej
dane, je prenesená do ďalšieho roka ako výnosy
budúcich období a časť vo forme výsledku
hospodárenia.
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Prijaté dary s poznámkou “stolček”

Hospodárenie v roku 2016

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash flow)
Prehľad peňažných tokov

Suma v EUR

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia

13 628

Prijaté dary

18 691

Príjmy z podielu zaplatenej dane

15 436
1

Prijaté úroky na účte

34 128
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Príjmy spolu
Výdavky na hlavnú činnosť podľa rozpisu v tabuľ ke vedľa

-

7 569

Výdavky spolu

-

7 569

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia

40 187

Príjmy pomerne výrazne prevyšujú
výdavky. Aby sme v ďalšom roku,
t. j. v roku 2017 mohli lepšie rozvinúť
odborné sociálne poradenstvo,
potrebovali sme vytvoriť určitú
finančnú rezervu.
To sa nám podarilo aj vďaka tomu,
že väčšinu nevyhnutných služieb
doposiaľ vykonávajú dobrovoľníci
bezplatne. Ide o práce pri balení
a rozvoze potravín, ale aj
manažérske,
administratívne
a účtovné služby.

Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť
Výdavky na hlavnú činnosť

Suma v EUR
1 512

PHL

364

Potraviny drogéria - z účelového príspevku (Siemens)

300

Potraviny, drogéria + vrecia

2 165

Rôzne služby - poplatok za doménu, internet, školenie fundraisingu,
vianočné pohľadnice, diaľničná známka

611

Osobné náklady (sociálny pracovník + asistent pre marketing)

2 490

Ostatné poplatky (bankové, DARUJME. Sk)

40

Notárske poplatky

87

SPOLU výdavky na hlavnú činnosť

7 569

Všetky vynaložené výdavky súvisia
s našou hlavnou činnosťou.
Zvýšené
osobné
náklady
v porovnaní s minulým rokom
o 1 932 EUR svedčia o tom, že
sa
naša
služba
začína
profesionalizovať.
Potrebujeme odborných sociálnych
pracovníkov, ktorí budú postupne
svoju prácu vykonávať ako svoje
hlavné zamestnanie a nielen v čase
svojho voľna ako dobrovoľníci.
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Nákup drobného majetku (výpočtová technika, regály
do skladu, zariadenie na manipuláciu s nákladom)

Hospodárenie v roku 2016
Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok
Neobežný majetok

Suma v EUR
6 956

v tom:
motorové vozidlo po odpočítaní oprávok
Obežný majetok

6 956
40 187

v tom:
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peniaze v pokladnici
peniaze na bankovom účte
Náklady budúcich období
Majetok spolu

146
40 041
141
47 284

V nákladoch budúcich období
je časovo rozlíšené poistné
motorového vozidla uhradené
vopred na rok 2017.

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Zdroj krytia
Vlastné zdroje krytia

Suma v EUR
24 135

v tom:
ZI vytvorené z výsledkov minulých rokov

12 932

výsledok hospodárenia za bežný rok

11 203

Obežný majetok

757

v tom:
záväzky z obchodného styku

159

záväzky voči zamestnancom

344

záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

188

záväzky voči DÚ z dane zo závislej činnosti

66
22 392

v tom
časovo rozlíšený prijatý dar na nákup vozidla

6 956

časovo rozlíšený prijatý podiel zaplatenej dane

15 436

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

47 284

Výsledky minulých rokov, ako aj výsledok hospodárenia
za rok 2016 znamenajú pre nás finančnú rezervu
vytvorenú na odbornú sociálnu prácu, ktorú by sme
bez tejto rezervy nemohli naplno začať rozvíjať.
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Náklady budúcich období

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

Počas celého obdobia roka 2016 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 osobní
Aj v dalšom
roku chceme byt

V oblasti celkovej pomoci človeku v ťažkej životnej situácii je stále priestor na posun vpred. Veľakrát sa ľudský problém nezužuje
len na finančnú existenciu: na človeka sa musíme pozerať ako na komplexnú bytosť, ktorá si so sebou a v sebe nesie aj veci, ktoré
zostávajú na pohľad skryté.
Preto plánujeme rozšíriť sieť odborníkov pomáhajúcich pri riešení aj iných ako finančných problémov, aby sme naozaj pomáhali
zlepšovať kvalitu života tých, ktorí nám dôverujú. Naša činnosť sa rozrastá, klientov je stále viac a viac, objavujú sa medzi nimi aj
komplikované prípady. Na druhej strane je to aj dobré znamenie: títo ľudia ešte nestratili nádej, že môže byť lepšie. Bez kvalitného
tímu sociálnych pracovníkov sa nezaobídeme, v ďalšom roku radi prizveme do spolupráce ďalších.
Samozrejmosťou bude pokračovanie v Stolčeku – už dlho sa ukazuje, ako „Stolček“ mení životy nielen tých, ktorí čerpajú z jeho
pomoci, ale aj tých, ktorí o ňom možno len počuli. Ako oslovuje mladé rodiny, škôlkarov i ďalších z celého spektra vekových
i spoločenských kategórií. Že nerobí rozdiel medzi mladým a starým, veriacim či neveriacim, bývajúcim v regióne či mimo neho.
Dúfame, že sa nám v roku 2017 podarí dopracovať aj k väčším priestorom, aby sme mohli rozšíriť naše služby.

ĎAKUJEME.
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Stále sa utvrdzujeme v tom, že naša cesta je osobná: vedie od človeka k človeku. To je základ, hlavná motivácia, túžba aj pravidlo,
ktoré stojí vysoko v našom konaní a dáva činnosti neziskovej organizácie Doma u kapucínov potrebný rozmer ľudskosti.

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.
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A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

2 0 1 5

ˇ
Príloha 1: úctovná
závierka 2016

✔

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

001

r. 003 až r. 008

002

Dlhodobý nehmotný majetok

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

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

Oceniteľné práva

Priložené súčasti účtovnej závierky

b

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

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

2. Dlhodobý hmotný majetok

n . o .

(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

1 0

n á m e s t i e

PSČ

Obec

8 1 4 9 9

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:

0 4

.

0 2

.

2 0 1 7

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 7

.

0 6

.

2 0 1 7

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR 2013

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

3.

009

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

8880,00

1924,00

6956,00

8732,00

8880,00

1924,00

6956,00

8732,00

6956,00

8732,00

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

Brutto

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

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 6

(042 - 094)

8880,00

1924,00

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
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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

032

(123 - 194)

033

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ 391 AÚ)

036

r. 038 až r. 041

037

2. Dlhodobé pohľadávky

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

40187,22

40187,22

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)

146,11

x

146,11

16,44

053

40041,11

x

40041,11

13611,94

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

13628,38

40187,22

40187,22

x

141,00

262,16

(381)

058

141,00

141,00

262,16

(385)

059

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

49208,22

1924,00

47284,22

22622,54

7436,22

200,59

1. Rezervy

075

087

757,34

200,59

088

158,87

089

344,59

130,16

090

188,07

42,21

091

65,81

8,22

r. 076 až r. 078

072

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

(323 + 451AÚ + 459AÚ)
r. 080 až r. 086
(472)

078
079
080

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
141,00

7436,22

12931,64

5495,42

4. Bankové výpomoci a pôžičky

057

12931,64

12931,64

757,34

Ostatné záväzky

r. 058 a r. 059

24134,89

062
063
064
065
066

11203,25

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

052

5

074

Záväzky z obchodného styku

051

b
061

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

3. Krátkodobé záväzky

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

Bežné účtovné
obdobie

073

Ostatné dlhodobé záväzky

049

č.r.

SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

067
068
069
070
071

Záväzky zo sociálneho fondu

x

4 5 7 4 2 3 8 3

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)

13628,38

041

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

Brutto

031

Výrobky
Tovar

Strana pasív

030

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

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

IČO

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

r. 098 až r. 100

092
093
094
095
097

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

(241+ 249)

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

20,00

096

22391,99

9490,31

103

22391,99

9490,31

104

47284,22

22622,54
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

ˇ
Príloha 1: úctovná
závierka 2016

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

2052,12

Zdaňovaná
2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

2052,12

IČO 4 5 7 4 2 3 8 3 / SID

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

/ SID

604,80

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

518 Ostatné služby

07

4799,51

4799,51

2909,60

2334,60

434,00

46

08

2334,60

621 Aktivácia materiálu a tovaru

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

09

553,68

553,68

124,01

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

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

87,04

87,04

65,06

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

Tržby z predaja cenných papierov a
653
podielov

61

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

24

40,47

40,47

255,83

25

1776,00

1776,00

148,00

2447,54

2447,54

1159,71

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

553 Predané cenné papiere

27

658 Výnosy z nájmu majetku

66

554 Predaný materiál

28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

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

33

36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

38

14090,96

14090,96

5701,01

Strana 5

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

4048,00

4048,00

1,08

1,08

0,93

1796,00

1796,00

148,00

600,00

62
63
64

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

600,00

68

420,00

420,00

2000,00

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

17670,98

17670,98

8940,81

664 Prijaté členské príspevky

70
758,31

758,31

106,80

74

25294,37

25294,37

11196,54

75

11203,41

11203,41

5495,53

76

0,16

0,16

0,11

11203,25

11203,25

5495,42

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691 Dotácie

73

r. 39 až r. 73

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

35

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
565
dane

Spolu

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

Účtová trieda 6 spolu

34

Zdaňovaná

59

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

655

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

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

77
78
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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.

IČO 4

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

5

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

44

40

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 2016 do 31. decembra.2016 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
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

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. Bude vykonávané na úrovni základného sociálneho poradenstva formou
ambulantnou a terénnou.

7

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
f) ) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
(bezodplatným nadobudnutím, vydaním v rámci reštitúcií,

Spôsob ocenenia
Nezisková organizácia zatiaľ nenadobudla
nehmotný majetok
N. o. nenadobudla majetok vlastnou
činnosťou
N. o. nenadobudla nehmotný majetok iným
spôsobom
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.
N. o. nenadobudla majetok vlastnou
činnosťou
N. o. nenadobudla nehmotný majetok iným
spôsobom
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majetok zistený na základe inventarizácie)
g) dlhodobý finančný majetok
h) zásoby obstarané kúpou

i) zásoby obstarané vlastnou činnosťou
j) zásoby obstarané iným spôsobom
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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
s) opravy chýb minulých období

5

7

4

2

3

8

3

/SID

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, t. j. čistá
realizačná hodnota je rovná 0. 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 2016 n. o.
neposkytovala 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
Významné
opravy
chýb
minulých
účtovných období sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia bežného roka
prostredníctvom účtov vlastného imania.
Nevýznamné opravy chýb minulých rokov
sa účtujú výsledkovo. Nevyskytla sa
potreba účtovať o oprave chýb minulých
období.
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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, 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 2016 do 31. decembra 2016:

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

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

-

Presuny

-

-

-

-

8 880

-

-

-

8 880

Oprávky:
K 1. 1. 2015
Prírastky

148

148

1 776

1 776

Úbytky

-

-

-

-

1 924

-

-

-

1 924

Opravné položky
K 1. 1. 2015

-

Prírastky

-

Úbytky

-

K 31. 12. 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

K 31. 12. 2015

-

-

-

-

4

2

3

8

3

/SID

Dlhodobý hmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
K 1. 1. 2015

Umeleck
é diela a
Pozemky zbierky Stavby
b
c
d

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
súbory
h
majetok hmotného
hnuteľn
porasto
majetku
ých veci
v

e

f

g

h

SPOLU

i

j
-

Prírastky

8 880

8 880

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2015

-

-

-

-

8 880

-

-

-

8 880

K 1. 1. 2015

-

Prírastky

148

148

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2015

-

-

-

-

148

-

-

-

148

Opravné položky

Presuny
Zostatková cena
K 1. 1. 2015

7

Oprávky:

Presuny
K 31. 12. 2015

5

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, t. j. za predchádzajúce účtovné obdobie:

SPOLU

Prírastky

K 31. 12. 2015
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 956

-

-

-

6 956

K 1. 1. 2015

-

Prírastky

-

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2015

-

-

-

Zostatková cena
K 1. 1. 2015

-

-

-

-

-

-

-

K 31. 12. 2015

-

-

-

-

8 732

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 732

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. 2016 nezostali na sklade zásoby nadobudnuté kúpou, preto nebol dôvod na tvorbu opravných položiek.
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7. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Názov položky

8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Náklady budúcich období v sume 141 EUR obsahujú časovo rozlíšené poistné zo zákonného a havarijného poistenia
motorového vozidla.

Účtovný zisk

9. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek
súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

Prídel do základného imania

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,

Prídel do fondu reprodukcie

Príloha 2: poznámky k ÚZ 2016

Stav na začiatku Prírastky
bežného
účtovného
obdobia

Úbytky

Presuny

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

5

7

4

2

3

8

3

/SID

10. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých
účtovných obdobiach.

K 31.12.2016 je zostatok pohľadávok nula.

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.

IČO 4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5 496

Rozdelenie účtovného zisku
5 496

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
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

Imanie a fondy
Základné imanie

7 436

5 496

12 932

z toho:
nadačné imanie
v nadácii

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,

vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

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,

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

Základné imanie neziskovej organizácie je vytvorené z výsledkov hospodárenia za roky 2014 a 2015. Prijaté dary zatiaľ
prevyšujú výdavky, čo umožňuje neziskovej organizácii kumulovať zdroje na aktívnejšie rozvinutie činnosti spočívajúcej
v komplexnom sociálnom poradenstve v ďalších rokoch.

Neidentifikovaná platba vo výške 20 EUR z minulých účtovných období bola zúčtovaná do výnosov bežného
účtovného obdobia..
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Stav na konci
Druh záväzkov

5 496

11 203

-5 496

11 203

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
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

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného
obdobia
757

201

757

201

757

201
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5

7

Popis významných výnosov

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

Prijaté dary od právnických osôb bez konkrétneho určenia účelu

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

Aktivácia bezplatnej dobrovoľníckej činnosti

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

Výnosy z prijatých príspevkov fyzických osôb

Prírastky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Úbytky

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

3

/SID

1 020
4 048
17 671
758
1 796

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.
Neboli prijaté žiadne dotácie ani granty
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
8 732

1 776

6 956

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, police do skladu
potravín, zariadenie na manipuláciu s nákladom)

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného
celku

PHL
Potraviny drogéria - z účelového príspevku
Potraviny, drogéria + vrecia
rôzne služby - poplatok za doménu, internet, školenie fund rising,
vianočné pohľadnice, diaľničná známka

grantu
759

15 436

759

15 436

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.
2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov.
V priebehu roka 2016 účtovná jednotka prijala od fyzických a právnických osôb príspevky, ktoré sú v nasledovnej
tabuľke rozčlenené podľa účelu na aký boli poskytnuté:

Suma v EUR

Aktivované náklady na bezplatné dobrovoľnícke služby
osobné náklady (sociálny pracovník + asistent pre marketing)
ostatné poplatky (bankové, DARUJME. Sk)
notárske poplatky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
SPOLU náklady na hlavnú činnosť

1 671
364
300
2 165
752
4 048
2 888
40
87
1 776
14 091

6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Z prijatého podielu zaplatenej dane bolo v roku 2016 použitých 786,70 EUR na nákup počítača.

Účel použitia podielu zaplatenej
dane

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Nákup výpočtovej techniky

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
759

15 436
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Nevznikli významné finančné výnosy.

dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie

podielu zaplatenej dane

8

Iné ostatné výnosy – rozpustenie výnosov BO v pomernej výške
odpisov

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

dlhodobého majetku
obstaraného z finančného daru

3

Výnosy z podielu zaplatenej dane

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

2

Suma v EUR

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

4

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4

5

7

4

2

3

8

3

/SID

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.
2. Zásoby potravín prijaté od darcov evidované k 31.12.2016 v skladovej evidencii v merných jednotkách, určené na
bezplatné odovzdanie ľuďom v núdzi: 2 250 kg potravín.
Čl. VI
Ďalšie informácie

Príloha 2: poznámky k ÚZ 2016

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

