Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4

2

4

0

0

9

7

0

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
Základné údaje o účtovnej jednotke:
Účtovná jednotka /nadácia/: Nadácia Adeli
Sídlo:

Hlboká 45, 921 01 Piešťany

IČO:

42400970

Výška nadačného imania:

7500,-EUR

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky : 28.10.2014
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky:
1. Dmitry Simarev, bytom Shosseinaya ul. 31, Moskva 109388, Ruská federácia, prechodný pobyt v
Slov.republike Skalná 3296/48, 921 01 Piešťany
2. Maxim Raskin MBA, bytom Hlboká 4794/45, 921 01 Piešťany, Slovenská Republika
3. Ing. Martina Raskin bytom Skalná 48, 921 01 Piešťany

2.Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky:

Meno a priezvisko členov

Názov orgánu

Maxim Raskin

Správca nadácie

Pramod Balakrishnan Kizhepat Valiaveetil Balakrish

Člen a predseda správnej rady

Dr.Walid Achi

Poznámka

Člen správnej rady

Dr.Dania Alsammarae

Člen správnej rady

Ing. Jozef Jaura

Člen dozornej rady

Ekaterina Mendeleeva

Člen dozornej rady

PhDr. Soňa Müllerová

Člen dozornej rady

JUDr. Jozef Marko

Člen dozornej rady

-

Rozhodnutím správnej rady zo dňa 29.4.2016 správna rada odvolala správcu Nadácie Adeli pani Mgr. Miriam Juhanesovičovú
a následne vymenovala nového správcu Nadácie Adeli pána Maxima Raskina.

-

Rozhodnutím správnej rady zo dňa 23.06.2016 správna rada odvolala z funkcie členov správnej rady pána Dmitry Simarev, pána
Mag. Alexander Foggensteiner a pani Ing. Martina Raskin a následne vymenovala nových členov správnej rady pána Pramod
Balakrishnan Kizhepat Valiaveetil Balakrish, Dr.Walid Achi a Dr.Dania Alsammarae.

-

Rozhodnutím správnej rady zo dňa 12.12.2016 správna rada vymenovala Ing.Jozefa Jauru do funkcie člena dozornej
rady.

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Verejnoprospešným účelom nadácie je podporovať poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne
znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým maloletým deťom, ale aj dospelým, členom
ich rodín a podporovať zlepšenie kvality ich života.
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Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
Účtovná jednotka nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť okrem predaja kalendárov a obrazov.

(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.

4.

Počet zamestnancov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

5

0

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Nadácia nemá zriadené žiadne iné účtovné jednotky.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
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 jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: - áno

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.
Nadácia neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.
Nadácia nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
Nadácia neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iný spôsobom.
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Nadácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Nadácia nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Nadácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
g) dlhodobý finančný majetok
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Nadácia neeviduje dlhodobý finančný majetok.
h)zásoby obstarané kúpou
Nadácia neeviduje zásoby obstarané kúpou.
i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Nadácia v sledovanom období neúčtovala o zásobách vytvorených vlastnou činnosťou
j) zásoby obstarané iným spôsobom
nadácia neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.
k) pohľadávky
Pohľadávky a sú oceňované v ich menovitej hodnote.
l) krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
m) časové rozlíšenie na strane aktív
Nadácia v sledovanom období neúčtovala o časovom rozlíšení.
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote.
o) časové rozlíšenie na strane pasív
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje v menovitej hodnote.
p) deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Nadácia neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
(2) 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.
(3) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
(4) 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,
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,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
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3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia
a zostatok na konci účtovného obdobia,
(5)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
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.
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných
výnosov.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných
nákladov.
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza
hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné
obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
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Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

čl. III ods. 1 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

34581

4637

Pohľadávky spolu

34581

4637

Z toho poskytnutý preddavok

28800

Pohľadávky po lehote splatnosti

čl. III ods. 2 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

7500

7500

z toho:
nadačné imanie
v nadácii
vklady zakladateľov

7500

7500

prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

8034

9198

4241

12991

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

-28
39002

38180

Spolu

38974

38180

39002

38974

-39002

38180
77154
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čl. III ods. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
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

39002

Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
čl. III ods. 4 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy
krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých zákonných
rezerv
Zákonné rezervy
spolu
Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých ostatných
rezerv
Ostatné rezervy spolu

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

400

3026

Použitie
rezerv

400

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

3026
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Rezervy spolu

400

3026

400

3026

Položky na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

Účet 325- ostatné záväzky 4466

302178

202840

103804

Účet 379-iné záväzky

3960

4135

0

Účet 321-dodávatelia

87267

87179

88

Účet 342-daňové záväzky

1298

1298

Účet 331-zamestnanci

6656

6656

Účet 336- zúčt.so SP a
ZP

4533

4533

175

čl. III ods. 4 písm. c) a d) o záväzkoch
Druh záväzkov
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

Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
bežného účtovného obdobia
účtovného obdobia
0
0
116378

9066

116378

9066

273

273
116651

9066

čl. III ods. 4 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

0

Tvorba na ťarchu nákladov

273

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

273
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čl. III ods. 5 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov
budúcich období z
dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

bezodplatne
nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru
dotácie zo štátneho
rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej
únie
dotácie z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane

882522

882522

dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane
čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej
dane
Poskytnuté príspevky na
rehabilitačné pobyty pacientom
Bankové poplatky

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
0

Použitá suma bežného
účtovného obdobia
179274
295

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

882522

Čl. IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
1.Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Typ výrobkov, tovarov a služieb

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
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Tržby za tovar

13147

21818

2.Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Prijaté dary

277545

Prijaté členské príspevky

1780

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

1062091

Prijaté príspevky z verejných zbierok

9198

43082

3.Údaje o položkách nákladov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Propagačné služby

40654

0

Náklady na ostatné služby

13311

572

Náklady na reprezentáciu

5807

0

Cestovné náhrady

3087

0

Mzdové náklady

50027

0

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

17547

0

Zákonné sociálne náklady

1042

0

Iné ostatné náklady

457

0

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

94417

18995

6765

0

Poskytnutý príspevok na zriadenie špeciálnej
triedy
Poskytnutý príspevok z podielu zaplatenej
dane

179569
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Poskytnutý príspevok z verejnej zbierky

4338

čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

800

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

0

súvisiace audítorské služby

0

daňové poradenstvo

0

ostatné neaudítorské služby

0

Spolu

800

V roku 2015 bola rezerva na audit účtovnej závierky vytvorená na sumu 400,-EUR a v roku 2016 je rezerva na audit vytvorená na sumu
800,- EUR.

Daň z príjmov
Výpočet daňového záväzku:
Základ dane:
Sadzba dane:

10154,60 EUR
22%

Daň na úhradu: 2234,01 EUR
Informácie o významný skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom
jej zostavenia.
Nadácii nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, a ktoré by významnejším
spôsobom menili výsledky účtovnej závierky k 31.12.2016, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť nadácie v nasledujúcich
obdobiach. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého konania.
V Piešťanoch dňa: 29.03.2017
Maxim Raskin MBA.
Podpis oprávnenej osoby
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