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Čl. I Všeobecné údaje
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby pre rodiny s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji.

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Miroslava Hunčíková
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
27.06.2011

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
Pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe, po liečbe v tremínálnom štádiu života. Podpora rodín po strate dieťaťa.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
V danom účtovnom období nastali zmeny v orgánoch neziskovej organizácie.
K 31.12.2017 ukončila pôsobnosť v správnej rade p. Andrea Zemanová, novou členkou sa stala p. Iveta Pittner, s pôsobnosťou od1.1.2018.
Čl. I (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
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti

František Míka

predseda správnej rady

Ladislav Soľák

člen správnej rady

Andrea Zemanová

člen správnej rady - do 31.12.2017

Iveta Pittner

člen správnej rady - 01.01.2018

Viktória Farkašová

revízor

Miroslava Hunčíková

riaditeľka

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov
Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

1

1

6

2

- z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
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Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno
Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód
V roku 2017 nenastali žiadne zmeny účtovných metód a zásad.
Čl. II (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
Druh zmeny zásady alebo metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú
položku súvahy

Dôvod zmeny

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Popis položky

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou
Zásoby obstarané iným spôsobom
Pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Časové rozlíšenie na strane aktív
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane pasív
Deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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Sadzba odpisov

Odpisová metóda

automobily

4 roky

rovnomerná

ostatný majetok odpisovaný

4 roky

rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

010

011

012

Dlhodobý hmotný majetok
Riadok súvahy:

Samostatné
hnuteľné
Pestovateľsk
veci a súbory
é celky
Základné
hnuteľných
Dopravné
trvalých
stádo a ťažné
vecí
prostriedky
porastov
zvieratá
013

014

015

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Poskytnuté
Obstaranie preddavky na
dlhodobý
dlhodobého
hmotný
hmotného
majetok
majetku

017,018

016

019

Spolu

020

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

2 343

36 263

38 606

10 190

10 190

2 343

46 453

48 796

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

586

17 988

18 574

Prírastky

586

6 042

6 628

1 172

24 030

25 202

4 686

48 670

53 356

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

1 757

18 275

20 032

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

1 171

22 423

23 594

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky

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

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku
Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dlhodobý majetok
automobily

Spôsob poistenia

Hodnota BO

Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 3

Hodnota PO

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

4 5 7 3 6 1 7 1

/SID

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Významné položky nákladov a príjmov budúcich období

Riadok súvahy

Náklady budúcich období (381)

058

Príjmy budúcich období (385)

059

Hodnota BO

Hodnota PO
178

894

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku
Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky

Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie, z toho:

063

- nadačné imanie v nadácii
- vklady zakladateľov

33

33

- prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

064

Fond reprodukcie

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

067

4 208

2 424

1 784

4 208

2 424

1 784

Fondy zo zisku
Rezervný fond

069

Fondy tvorené zo zisku

070

Ostatné fondy

071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

072

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

073

Spolu

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období
Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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

20 032

6 628

3 066

23 594

zostatku grantu PO

18 919

zostatku podielu zaplatenej dane

80 135

41 558

9 479

50 998

91 303

80 182

91 256

1 748

16 134

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského

17 882

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
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Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
Položka výnosov

Hodnota BO

nefinančný dar

Hodnota PO
1 267

1 232

Čl. IV (3) Dotácie a granty
Významné dotácie a granty
Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
Opis dotácie alebo grantu

Výška dotácie alebo grantu

Americká obchodná komora na Slovensku

15 000

Arcibiskupský úrad Košice

10 000

Nadácia EPH

7 000

Liga proti rakovine

5 000

T-Systems Slovakia s.r.o.

2 000

Asuan a.s.

1 900

Active life n.o.

1 698

Nadácia Kvapka nádeje

1 647

Golf International s.r.o.

1 500

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi

80 177

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

91 256

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
47

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Jednotlivé druhy nákladov za

Hodnota

overenie účtovnej závierky

480

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

480
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