Vojenská podporná nadácia
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015
Čl. I.
Všeobecné údaje
1. Obchodné meno účtovnej jednotky:
Vojenská podporná nadácia
2. Sídlo účtovnej jednotky
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
3. Dátum založenia:
20.12.2011
4. Dátum vzniku:
30.12.2011
5. Členovia orgánov spoločnosti:
(1) Členovia prvej správnej rady sú:
a) MENO PRIEZVISKO, R.Č.– Ing. Ludvík Barančík, 580829/6450
Trvalé bydlisko : Dubová 31, 085 01 Bardejov
b) MENO PRIEZVISKO, R.Č. - Ing. Róbert Šereš, rodné číslo : 660511/6947
Havanská 2563/6, 040 13 Košice, Slovenská republika
c) MENO PRIEZVISKO, R.Č.– Ing. Štefan Farský, 600317/6311
trvalé bydlisko: Holubyho 11 , 036 01 Martin
d) MENO PRIEZVISKO, R.Č.– Mgr. Ján Ondrejčin, 580418/6597
trvalé bydlisko: Nitrianska 1538, 927 05 Šaľa –Veča
e) MENO PRIEZVISKO, R.Č.– PhDr. Pavol Vitko, 640515/6351
trvalé bydlisko: Ľ. Fullu 18/51, 841 05 Bratislava
(2) Čestný predseda správnej rady je:
a) MENO PRIEZVISKO, R.Č. - Ing. Ivan Bella, 640521/6224
trvalé bydlisko : Hečkova 18, 831 51 Bratislava
(3) Správcom je: Ing. Milan Gajdoš, rodné číslo: 681103/6892,
trvalé bydlisko: Kaštieľska 1078/8, 900 24, Veľký Biel, Slovenská republika
(4) Revízorom je: Mgr. Mária Barantalová, rodné číslo : 585528/6052,
trvalé bydlisko: Konopniská 559, 951 35 Veľké Zálužie, Slovenská republika
6. Opis činností:
Účelom nadácie je podporovať:
a) zlepšenie životných podmienok najbližších pozostalých po vojakoch a zamestnancoch rezortu obrany,
ktorí zomreli pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,
b) zlepšenie životných podmienok zranených profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, veteránov
a zamestnancov rezortu obrany, ktorí boli zranení pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou,
c) sociálnu a právnu pomoc vojakom a zamestnancom rezortu obrany, vojakom v zálohe, veteránom
a bývalým zamestnancom rezortu obrany ( spravidla tým, ktorých pracovný pomer v rezorte obrany trval
viac ako 15 rokov), ktorí sa ocitli v ťažkej životnej alebo materiálnej situácii, rovnako aj ich rodinám,
d) vlastenectvo, občiansku zodpovednosť, hrdosť na vojenské a národné tradície, rozširovanie povedomia
medzinárodnej spolupráce,
e) projekty práce s rodinami vojakov a zamestnancov rezortu obrany pri ich vyslaní na plnenie úloh mimo
územia Slovenskej republiky,
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f) vzdelávacie a vydavateľské aktivity, ktorých činnosť má súvislosť s obranou Slovenskej republiky, s jej
budovaním, zabezpečením, históriou, brannej výchovy obyvateľstva a pod.,
g) budovanie prostredia firemnej a individuálnej filantropie a dobrovoľníctva v oblasti obrany,
h) rozvoj civilno-vojenských vzťahov v regiónoch Slovenska a v miestach pôsobenia ozbrojených zložiek
v zahraničí,
i) rozvoj a ochranu spoločenských , duchovných , historických a kultúrnych hodnôt,
j) ochranu ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov,
k) rozvoj vojenskej vedy, vzdelávania a telovýchovy,
l) ochranu a tvorbu životného prostredia,
m) realizáciu individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli
v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
n) poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci,
o) aktivity v oblasti uplatnenia sa na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy a zamestnancov
rezortu, ktorí prišli o zamestnanie pri reorganizácii rezortu, pomoc pri začiatku ich drobného podnikania
a pod.
7. Zamestnanci:
Priemerný počet zamestnancov

Zamestnanci

Z toho vedúci zamestnanci

0

0

0

8. Účtovná jednotka je obmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách:
-

Nie je !

9. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.
10. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená:

Čl. II
Údaje o konsolidovanom celku
Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku uvádza nasledovné informácie:
- nie je
Čl. III.
(1) Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku
činnosti.

za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód v priebehu účtovného roka neboli vykonané.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky:
- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
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- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:
-

Menovou hodnotou:
o

peňažné prostriedky a ceniny

o

záväzky pri ich vzniku

o

pohľadávky pri ich vzniku

4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie:
2014

2015

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná

Text

0

0

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná

0

0

Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená

0

0

Daň z mimoriadnej činnosti odložená

0

0

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok:
Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo je nižšie sa účtuje na ťarchu účtu
551- Odpisy. Nehmotný majetok, ktorého cena je vyššia, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého
nehmotného majetku.
Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR alebo nižšie, účtuje účtovná jednotka na
ťarchu 551 – Odpisy. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie , zaradila účtovná jednotka do
dlhodobého hmotného majetku

Čl. IV
Údaje vykázané v súvahe na strane aktív
(1) Dlhodobý nehmotný majetok – nie je
(2) Dlhodobý hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to:
Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

Začiatok účtovného
obdobia

Prírastok

Úbytok

Zostatok na konci účt.
obdobia

031- pozemok

7800

0

0

7800

(3) Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok , na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má
obmedzené právo s ním nakladať:
-

nie je

(4) Zásoby :
-

12838 eur – výroba knihy

-

999,55 eur – zriadenie posil MARTIN

(5) pohľadávky :
-

nie sú
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(6) odložená daňová pohľadáva
-

nie je

(7) Krátkodobý finančný majetok
-

nie je , okrem finančných prostriedkov na účtoch a hotovosťou v pokladni v celkovej výške

Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

K 31.12.2014

K 31.12.2015

79,31

79,31

7241,13

16847,57

-

0

7320

16926

Peniaze na ceste
Spolu

(8) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
-

nie sú

Čl. V
Údaje vykázané v súvahe na strane pasív
(1) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1a) Opis základného imania v EUR
Text

2014

2015

7800

7800

Vlastné imanie

9263

9413

Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného
imania vyjadrený v %

84 %

83 %

Základné imanie celkom
Počet akcií
Menovitá hodnota akcie
Základné imanie splatené
Základné imanie nesplatené

1b) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období
Text
Účtovný zisk/strata
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel na zvýšenie základného imania

2014

2015

0

0
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Prídel do štatutárnych fondov
Nerozdelený zisk/strata minulých rokov

1404

3458

Iné rozdelenie zisku

(2) Rezervy - neboli vytvorené
(3) Záväzky
3a) záväzky z obchodného styku podľa splatnosti
-

Záväzky do lehoty splatnosti – 2000

-

Záväzky po lehote splatnosti – neboli

3b) krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy ( do jedného roka)
Opis záväzku

Riadok súvahy

2014

2015

Záväzky z obchodného styku

088

1350

2000

Záväzky voči zamestnancom

089

0

0

Zúčtovanie so Soc.poisťovňou

090

0

0

Daňové záväzky

091

0

0

Záväzky z upísaných nesplatených cen.papierov

093

0

0

Ostatné záväzky

096

1118

1118

3c) záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. Účtovná jednotka
žiadne záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou

(4) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
2014
Výnosy BO 2%
Výnosy BO kniha /prisp FO
Výnosy BO kniha /prisp PO

2979,29
0,00
0,00
2979,29

zníženie zvýšenie
2979,29
0,00
0,00
2979,29

16362,40
791,11
9000,00
26153,51

2015
16362,40
791,11
9000,00
26153,51

neeviduje

Vojenská podporná nadácia
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015
Čl. VI
Údaje vykázané vo výkaze ziskov a strát
(1) informácie o výnosoch
Druh výnosov

Riadok VZS

2014

2015

644 – úrok

53

15

30

662 – príspevky od iných organizácií

68

2500

0

663 – príspevky od fyzických osôb

69

349

0

665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

15328

18802

Riadok VZS

2014

2015

Spotreba materiálu

01

1794

13046

Cestovné

05

0

3937

Náklady na reprezentáciu

06

22

0

Ostatné služby

07

6991

1693

Ostatné dane a poplatky

15

0

0

Dary

21

0

0

Osobitné náklady

22

0

0

Iné ostatné náklady

24

70

126

Overenie účtovnej závierky

07

0

0

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

0

0

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

36

0

0

Spolu

38

14734

18802

(2) informácie o nákladoch
Druh nákladov

Čl. VII
Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb – neboli
Čl. VIII
Prehľad zmien vlastného imania v EUR
Členenie vlastného imania

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Zvýšenie /
zníženie

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Vlastné imanie spolu

9263

30

9293

Základné imanie zapísané do
OR

7800

0

7800

Neuhradená strata /zisk
z minulých rokov

-1995

3458

1463

Zisk/strata bežného obdobia

3458

-3428

30

0

0

0

Peňažné fondy
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Čl. VIII
Skutočnosti ktoré nastali po dni , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky, nenastali žiadne významné zmeny

