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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.
Názov:
Plamienok, n.o. ( ďalej len nezisková organizácia )
Sídlo:
Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Dátum vzniku: 08.12.2000
IČO:
36077259
(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.
Členovia štatutárnych orgánov: MUDr. Mária Jasenková
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Účel založenia:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ( paliatívna liečba deťom s život limitujúcou chorobou
v ich domácom prostredí )
Vzdelávanie, školenie

(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.
Nezisková organizácia mala počas roka 2019 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Klinických dobrovoľníkov
mala 21 a administratívnych mala 10. Za predchádzajúce účtovné obdobie mala nezisková organizácia 21 klinických
dobrovoľníkov a 10 administratívnych dobrovoľníkov.
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 predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
g) dlhodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou,
- obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
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- vlastnými nákladmi
k) pohľadávky,
- menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- menovitou hodnotou
(4) 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.
Odpisový plán pre dlhodobý majetok organizácia zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových
odpisov platných v čase obstarania dlhodobého majetku. Doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
účtovných odpisov sú totožné s daňovými odpismi, sadzbami. Majetok sa odpisuje rovnomerne.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(2) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Neziskovej organizácii vznikli v roku 2019 pohľadávky zo zdaňovanej činnosti (predaj kníh a reklama) v sume 332,06 Eur.
Z nezdaňovanej činnosti eviduje pohľadávky k 31.12.2019 v sume 29 606,57 Eur.
(3) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, 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 pohľadávkam.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Všetky pohľadávky neziskovej účtovnej jednotky sú v lehote splatnosti.
(5) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
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Náklady budúcich období za rok 2019 sú vo výške 2 631,91 Eur, súvisia s bežnou činnosťou organizácie.
(6)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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(8) 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(9)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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
V roku 2019 získala organizácia za poskytované služby – vzdelávanie, školenie, prenájom webovej plochy, reklama - výnos
v hodnote 5 726,27 EUR. Táto zdaniteľná činnosť bola sledovaná na samostatnom stredisku. K zdaniteľným výnosom
organizácia sledovala priame zdaniteľné náklady.
Nezisková organizácia tiež eviduje výnosy za charitatívnu reklamu v sume 18 200 Eur. Celá uvedená suma bola v roku 2019
použitá na všeobecne prospešný účel, je teda oslobodená od dane.
Výnosy sledované na zdaniteľnom stredisku za predaj knihy sú vo výške 637,07 EUR. K týmto zdaniteľným výnosom
organizácia nemala priame zdaniteľné náklady.
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(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia dary od fyzických osôb vo výške: 352 794,31 EUR, dary od právnických osôb
predstavovali čiastku 136 044,84 EUR a nefinančné dary vo výške 1 616,04 Eur. Dary boli a budú použité na činnosť
organizácie, v zmysle darovacích zmlúv.
Iné ostatné výnosy predstavovali sumu 3 707,01 Eur, výnosy zo zmeny stavu zásob výrobkov boli vo výške 2 786,44 Eur. Išlo
o výnosy súvisiace s vydaním publikácií vytváraných vlastnou činnosťou.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia granty vo výške: 101,16 EUR, dotácie od VÚC predstavovali výšku 605,79 Eur.
Finančné prostriedky boli a budú použité na činnosť organizácie, v zmysle zmlúv.
NO tiež v roku 2019 prijala príspevky z verejných zbierok vo výške 19 209,63 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.
Kurzové zisky boli za rok 2019 vo výške 0,14 Eur, prijaté úroky boli vo výške 700 Eur.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
V roku 2019 mala nezisková organizácia Plamienok celkové náklady vo výške 751 618,54 EUR. Z celkových nákladov sú
významnou nákladovou položkou náklady za poskytnuté služby v sume: 247 843,22 EUR, náklady na mzdy a poistenie tvoria
čiastku: 331 427,93 EUR, odpisy majetku boli v roku 2019 vo výške: 53 846,80 EUR, spotreba materiálu v roku 2019 bola vo
výške 37 609,72 EUR. Náklady na energie predstavovali sumu 14 412,90 EUR. Na opravy a údržbu v roku 2019 nezisková
organizácia vynaložila 16 224,88 EUR. Náklady na cestovné v roku 2019 boli vo výške 615,44 EUR. Náklady na reprezentáciu
nezisková organizácia v roku 2019 boli v čiastke 7 832,00 EUR. Nezisková organizácia zaplatila v roku 2019 daň
z nehnuteľností v sume 1 253,62 EUR. Ostatné dane a poplatky nezisková organizácia v roku 2019 boli v sume 150,00 EUR.
Náklady na odpísanie pohľadávky boli za rok 2019 v sume 4 450,00 Eur. Išlo o odpísanie pohľadávok vzniknutých z darovacích
zmlúv, dary však nezisková organizácia neboli uhradené.
Osobitné náklady boli vo výške 26 168,47 Eur, iné ostatné náklady predstavovali 7 029,05 Eur.
Zmluvné pokuty a penále predstavovali za rok 2019 sumu 93,70 Eur, ostatné pokuty a penále boli vo výške 10 Eur.
Nezisková organizácia v roku 2019 poskytla dary a príspevky FO v sume 2 542,67 Eur.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek bola vo výške 10,26 Eur. Ide o tvorbu opravných položiek k neuhradených
pohľadávkam.
Všetky náklady zodpovedajú aktívnej činnosti organizácie a vysokému pracovnému nasadeniu, za účelom naplnenia cieľov
neziskovej organizácie.
(6) Prehľad o účele a výške zúčtovania podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
V roku 2019 Plamienok nezisková organizácia zúčtovala 2% podielu zaplatenej dane na svoju činnosť vo výške: 603 452,47
EUR.
(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.
Kurzové straty boli v roku 2019 vo výške 97,88 Eur.
(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,
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e) ostatné neaudítorské služby.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
V roku 2019 došlo k zmene členov Správnej rady neziskovej organizácie Plamienok. Pôvodní členovia správnej rady pán
MUDr. Tomáš Stern, pani Mgr. Svetlana La Garde a pani Regina Polorecká ukončili v zmysle štatútu neziskovej organizácie
Plamienok, n.o. svoje pôsobenie v Správnej rade Plamienka, n.o.
S účinnosťou od 01.12.2019 sú novými členmi Správnej rady pán JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D, MUDr. Klára
Lokšová Hottmarová a Katarína Trnková.
Všetky činnosti a aktivity - ciele Plamienka, n.o. sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov. NO nevedie
žiadny súdny spor, nemá záväzky zo súdnych sporov v súvislosti so svojou činnosťou, žiadna mimoriadna udalosť nenastala.
Plamienok, n.o. je jedným zo 42 žalovaných v rámci súdneho sporu so žalobcom, firmou TLM Group s.r.o. Firma TLM Group
opravovala v minulosti strechu na bytovom dome na Zadunajskej ceste 6/A, v ktorom Plamienok vlastní nehnuteľnosť, v ktorej
má svoje sídlo. Za opravu strechy si žalobca TLM Group s.r.o. fakturovali sumu 52.578,79 €. Vlastníci nehnuteľností odmietli
túto sumu zaplatiť, pretože rozsah a kvalita opravy strechy tak vysokej sume nezodpovedá. Cenové ponuky na opravu strechy
boli správcovi nehnuteľnosti poskytnuté v podstatne nižšej výške, žiadne navýšenie ceny za opravu neboli odsúhlasené
správcom nehnuteľnosti, alebo vlastníkmi nehnuteľnosti.
Plamienok je neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet.
Riadi sa právnym poriadkom SR, stanovami. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo finančne
prepojené.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

10,8

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
16,5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

31

31

Bežné účtovné obdobie

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

37 907

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

1 474 793

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
113 539

5 956

prírastky

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

62 552

16 700

22 656

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
100 000

1 788 791

200 000

245 312

22 656

úbytky

Spolu

22 656

presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

37 907

1 474 793

119 495

79 252

300 000

2 011 447

395 310

101 366

40 347

537 023

36 876

4 767

12 204

53 847
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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
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

432 186

106 133

52 551

590 870

37 907

1 079 483

12 173

22 205

100 000

1 251 768

37 907

1 042 607

13 362

26 701

300 000

1 420 577

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

200 000

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

200 000
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného styku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
9

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
10

9

10

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky
14

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
5

14

5

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

29 912

39 591

Pohľadávky po lehote splatnosti

32

25

Pohľadávky spolu

29 944

39 616

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 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

42 619

42 619

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
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Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

1 703 430

344 324

2 047 754

344 324

393 514

344 324

393 514

2 090 373

737 838

344 324

2 483 887

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
344 324

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

344 324

Iné
Účtovná strata
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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
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 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
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

32 597

33 667

32 597

33 667

32 597
32 597

33 667
33 667

32 597
32 597

33 667
33 667
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

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

257

36 584

5 740

5 861

5 997

42 445

12

121

12

121

6 009

42 566

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

121

431

Tvorba na ťarchu nákladov

968

1 270

Čerpanie

1 077

1 580

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

12

121

Tvorba zo zisku
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

35 629

3 550

21 392

17 787

dlhodobého majetku obstaraného
z verejnej zbierky

15 152

13 502

5 877

22 777

podielu zaplatenej dane

675 486

778 484

673 843

780 127

dary

95 292

3 719

20 047

78 964

verejná zbierka

31 885

25 137

31 885

25 137

ostatné

14 100

18 440

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

1 186 775

204 478

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

32 540
49 146

1 342 107
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Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Činnosť organizácie

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
675 486

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
93 539

778 484

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

Suma

overenie účtovnej závierky

3 072

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

3 072
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3

6

0

7

7

2

5

9

/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.
Názov:
Plamienok, n.o. ( ďalej len nezisková organizácia )
Sídlo:
Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Dátum vzniku: 08.12.2000
IČO:
36077259
(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.
Členovia štatutárnych orgánov: MUDr. Mária Jasenková
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Účel založenia:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ( paliatívna liečba deťom s život limitujúcou chorobou
v ich domácom prostredí )
Vzdelávanie, školenie

(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.
Nezisková organizácia mala počas roka 2019 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Klinických dobrovoľníkov
mala 21 a administratívnych mala 10. Za predchádzajúce účtovné obdobie mala nezisková organizácia 21 klinických
dobrovoľníkov a 10 administratívnych dobrovoľníkov.
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 predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
g) dlhodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou,
- obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
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- vlastnými nákladmi
k) pohľadávky,
- menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- menovitou hodnotou
(4) 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.
Odpisový plán pre dlhodobý majetok organizácia zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových
odpisov platných v čase obstarania dlhodobého majetku. Doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
účtovných odpisov sú totožné s daňovými odpismi, sadzbami. Majetok sa odpisuje rovnomerne.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(2) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Neziskovej organizácii vznikli v roku 2019 pohľadávky zo zdaňovanej činnosti (predaj kníh a reklama) v sume 332,06 Eur.
Z nezdaňovanej činnosti eviduje pohľadávky k 31.12.2019 v sume 29 606,57 Eur.
(3) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, 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 pohľadávkam.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Všetky pohľadávky neziskovej účtovnej jednotky sú v lehote splatnosti.
(5) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
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Náklady budúcich období za rok 2019 sú vo výške 2 631,91 Eur, súvisia s bežnou činnosťou organizácie.
(6)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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(8) 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(9)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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
V roku 2019 získala organizácia za poskytované služby – vzdelávanie, školenie, prenájom webovej plochy, reklama - výnos
v hodnote 5 726,27 EUR. Táto zdaniteľná činnosť bola sledovaná na samostatnom stredisku. K zdaniteľným výnosom
organizácia sledovala priame zdaniteľné náklady.
Nezisková organizácia tiež eviduje výnosy za charitatívnu reklamu v sume 18 200 Eur. Celá uvedená suma bola v roku 2019
použitá na všeobecne prospešný účel, je teda oslobodená od dane.
Výnosy sledované na zdaniteľnom stredisku za predaj knihy sú vo výške 637,07 EUR. K týmto zdaniteľným výnosom
organizácia nemala priame zdaniteľné náklady.

Strana 9

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia dary od fyzických osôb vo výške: 352 794,31 EUR, dary od právnických osôb
predstavovali čiastku 136 044,84 EUR a nefinančné dary vo výške 1 616,04 Eur. Dary boli a budú použité na činnosť
organizácie, v zmysle darovacích zmlúv.
Iné ostatné výnosy predstavovali sumu 3 707,01 Eur, výnosy zo zmeny stavu zásob výrobkov boli vo výške 2 786,44 Eur. Išlo
o výnosy súvisiace s vydaním publikácií vytváraných vlastnou činnosťou.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia granty vo výške: 101,16 EUR, dotácie od VÚC predstavovali výšku 605,79 Eur.
Finančné prostriedky boli a budú použité na činnosť organizácie, v zmysle zmlúv.
NO tiež v roku 2019 prijala príspevky z verejných zbierok vo výške 19 209,63 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.
Kurzové zisky boli za rok 2019 vo výške 0,14 Eur, prijaté úroky boli vo výške 700 Eur.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
V roku 2019 mala nezisková organizácia Plamienok celkové náklady vo výške 751 618,54 EUR. Z celkových nákladov sú
významnou nákladovou položkou náklady za poskytnuté služby v sume: 247 843,22 EUR, náklady na mzdy a poistenie tvoria
čiastku: 331 427,93 EUR, odpisy majetku boli v roku 2019 vo výške: 53 846,80 EUR, spotreba materiálu v roku 2019 bola vo
výške 37 609,72 EUR. Náklady na energie predstavovali sumu 14 412,90 EUR. Na opravy a údržbu v roku 2019 nezisková
organizácia vynaložila 16 224,88 EUR. Náklady na cestovné v roku 2019 boli vo výške 615,44 EUR. Náklady na reprezentáciu
nezisková organizácia v roku 2019 boli v čiastke 7 832,00 EUR. Nezisková organizácia zaplatila v roku 2019 daň
z nehnuteľností v sume 1 253,62 EUR. Ostatné dane a poplatky nezisková organizácia v roku 2019 boli v sume 150,00 EUR.
Náklady na odpísanie pohľadávky boli za rok 2019 v sume 4 450,00 Eur. Išlo o odpísanie pohľadávok vzniknutých z darovacích
zmlúv, dary však nezisková organizácia neboli uhradené.
Osobitné náklady boli vo výške 26 168,47 Eur, iné ostatné náklady predstavovali 7 029,05 Eur.
Zmluvné pokuty a penále predstavovali za rok 2019 sumu 93,70 Eur, ostatné pokuty a penále boli vo výške 10 Eur.
Nezisková organizácia v roku 2019 poskytla dary a príspevky FO v sume 2 542,67 Eur.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek bola vo výške 10,26 Eur. Ide o tvorbu opravných položiek k neuhradených
pohľadávkam.
Všetky náklady zodpovedajú aktívnej činnosti organizácie a vysokému pracovnému nasadeniu, za účelom naplnenia cieľov
neziskovej organizácie.
(6) Prehľad o účele a výške zúčtovania podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
V roku 2019 Plamienok nezisková organizácia zúčtovala 2% podielu zaplatenej dane na svoju činnosť vo výške: 603 452,47
EUR.
(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.
Kurzové straty boli v roku 2019 vo výške 97,88 Eur.
(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,
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e) ostatné neaudítorské služby.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
V roku 2019 došlo k zmene členov Správnej rady neziskovej organizácie Plamienok. Pôvodní členovia správnej rady pán
MUDr. Tomáš Stern, pani Mgr. Svetlana La Garde a pani Regina Polorecká ukončili v zmysle štatútu neziskovej organizácie
Plamienok, n.o. svoje pôsobenie v Správnej rade Plamienka, n.o.
S účinnosťou od 01.12.2019 sú novými členmi Správnej rady pán JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D, MUDr. Klára
Lokšová Hottmarová a Katarína Trnková.
Všetky činnosti a aktivity - ciele Plamienka, n.o. sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov. NO nevedie
žiadny súdny spor, nemá záväzky zo súdnych sporov v súvislosti so svojou činnosťou, žiadna mimoriadna udalosť nenastala.
Plamienok, n.o. je jedným zo 42 žalovaných v rámci súdneho sporu so žalobcom, firmou TLM Group s.r.o. Firma TLM Group
opravovala v minulosti strechu na bytovom dome na Zadunajskej ceste 6/A, v ktorom Plamienok vlastní nehnuteľnosť, v ktorej
má svoje sídlo. Za opravu strechy si žalobca TLM Group s.r.o. fakturovali sumu 52.578,79 €. Vlastníci nehnuteľností odmietli
túto sumu zaplatiť, pretože rozsah a kvalita opravy strechy tak vysokej sume nezodpovedá. Cenové ponuky na opravu strechy
boli správcovi nehnuteľnosti poskytnuté v podstatne nižšej výške, žiadne navýšenie ceny za opravu neboli odsúhlasené
správcom nehnuteľnosti, alebo vlastníkmi nehnuteľnosti.
Plamienok je neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet.
Riadi sa právnym poriadkom SR, stanovami. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo finančne
prepojené.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

10,8

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
16,5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

31

31

Bežné účtovné obdobie

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

37 907

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

1 474 793

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
113 539

5 956

prírastky

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

62 552

16 700

22 656

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
100 000

1 788 791

200 000

245 312

22 656

úbytky

Spolu

22 656

presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

37 907

1 474 793

119 495

79 252

300 000

2 011 447

395 310

101 366

40 347

537 023

36 876

4 767

12 204

53 847
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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
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

432 186

106 133

52 551

590 870

37 907

1 079 483

12 173

22 205

100 000

1 251 768

37 907

1 042 607

13 362

26 701

300 000

1 420 577

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

200 000

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

200 000
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného styku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
9

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
10

9

10

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky
14

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
5

14

5

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

29 912

39 591

Pohľadávky po lehote splatnosti

32

25

Pohľadávky spolu

29 944

39 616

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 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

42 619

42 619

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
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Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

1 703 430

344 324

2 047 754

344 324

393 514

344 324

393 514

2 090 373

737 838

344 324

2 483 887

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
344 324

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

344 324

Iné
Účtovná strata
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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
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 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
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

32 597

33 667

32 597

33 667

32 597
32 597

33 667
33 667

32 597
32 597

33 667
33 667
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

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

257

36 584

5 740

5 861

5 997

42 445

12

121

12

121

6 009

42 566

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

121

431

Tvorba na ťarchu nákladov

968

1 270

Čerpanie

1 077

1 580

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

12

121

Tvorba zo zisku
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

35 629

3 550

21 392

17 787

dlhodobého majetku obstaraného
z verejnej zbierky

15 152

13 502

5 877

22 777

podielu zaplatenej dane

675 486

778 484

673 843

780 127

dary

95 292

3 719

20 047

78 964

verejná zbierka

31 885

25 137

31 885

25 137

ostatné

14 100

18 440

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

1 186 775

204 478

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

32 540
49 146

1 342 107
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Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Činnosť organizácie

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
675 486

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
93 539

778 484

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

Suma

overenie účtovnej závierky

3 072

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

3 072
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3

6

0

7

7

2

5

9

/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.
Názov:
Plamienok, n.o. ( ďalej len nezisková organizácia )
Sídlo:
Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Dátum vzniku: 08.12.2000
IČO:
36077259
(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.
Členovia štatutárnych orgánov: MUDr. Mária Jasenková
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Účel založenia:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ( paliatívna liečba deťom s život limitujúcou chorobou
v ich domácom prostredí )
Vzdelávanie, školenie

(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.
Nezisková organizácia mala počas roka 2019 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Klinických dobrovoľníkov
mala 21 a administratívnych mala 10. Za predchádzajúce účtovné obdobie mala nezisková organizácia 21 klinických
dobrovoľníkov a 10 administratívnych dobrovoľníkov.
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 predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
g) dlhodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou,
- obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
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- vlastnými nákladmi
k) pohľadávky,
- menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- menovitou hodnotou
(4) 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.
Odpisový plán pre dlhodobý majetok organizácia zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových
odpisov platných v čase obstarania dlhodobého majetku. Doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
účtovných odpisov sú totožné s daňovými odpismi, sadzbami. Majetok sa odpisuje rovnomerne.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(2) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Neziskovej organizácii vznikli v roku 2019 pohľadávky zo zdaňovanej činnosti (predaj kníh a reklama) v sume 332,06 Eur.
Z nezdaňovanej činnosti eviduje pohľadávky k 31.12.2019 v sume 29 606,57 Eur.
(3) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, 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 pohľadávkam.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Všetky pohľadávky neziskovej účtovnej jednotky sú v lehote splatnosti.
(5) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
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Náklady budúcich období za rok 2019 sú vo výške 2 631,91 Eur, súvisia s bežnou činnosťou organizácie.
(6)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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(8) 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(9)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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
V roku 2019 získala organizácia za poskytované služby – vzdelávanie, školenie, prenájom webovej plochy, reklama - výnos
v hodnote 5 726,27 EUR. Táto zdaniteľná činnosť bola sledovaná na samostatnom stredisku. K zdaniteľným výnosom
organizácia sledovala priame zdaniteľné náklady.
Nezisková organizácia tiež eviduje výnosy za charitatívnu reklamu v sume 18 200 Eur. Celá uvedená suma bola v roku 2019
použitá na všeobecne prospešný účel, je teda oslobodená od dane.
Výnosy sledované na zdaniteľnom stredisku za predaj knihy sú vo výške 637,07 EUR. K týmto zdaniteľným výnosom
organizácia nemala priame zdaniteľné náklady.
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(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia dary od fyzických osôb vo výške: 352 794,31 EUR, dary od právnických osôb
predstavovali čiastku 136 044,84 EUR a nefinančné dary vo výške 1 616,04 Eur. Dary boli a budú použité na činnosť
organizácie, v zmysle darovacích zmlúv.
Iné ostatné výnosy predstavovali sumu 3 707,01 Eur, výnosy zo zmeny stavu zásob výrobkov boli vo výške 2 786,44 Eur. Išlo
o výnosy súvisiace s vydaním publikácií vytváraných vlastnou činnosťou.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia granty vo výške: 101,16 EUR, dotácie od VÚC predstavovali výšku 605,79 Eur.
Finančné prostriedky boli a budú použité na činnosť organizácie, v zmysle zmlúv.
NO tiež v roku 2019 prijala príspevky z verejných zbierok vo výške 19 209,63 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.
Kurzové zisky boli za rok 2019 vo výške 0,14 Eur, prijaté úroky boli vo výške 700 Eur.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
V roku 2019 mala nezisková organizácia Plamienok celkové náklady vo výške 751 618,54 EUR. Z celkových nákladov sú
významnou nákladovou položkou náklady za poskytnuté služby v sume: 247 843,22 EUR, náklady na mzdy a poistenie tvoria
čiastku: 331 427,93 EUR, odpisy majetku boli v roku 2019 vo výške: 53 846,80 EUR, spotreba materiálu v roku 2019 bola vo
výške 37 609,72 EUR. Náklady na energie predstavovali sumu 14 412,90 EUR. Na opravy a údržbu v roku 2019 nezisková
organizácia vynaložila 16 224,88 EUR. Náklady na cestovné v roku 2019 boli vo výške 615,44 EUR. Náklady na reprezentáciu
nezisková organizácia v roku 2019 boli v čiastke 7 832,00 EUR. Nezisková organizácia zaplatila v roku 2019 daň
z nehnuteľností v sume 1 253,62 EUR. Ostatné dane a poplatky nezisková organizácia v roku 2019 boli v sume 150,00 EUR.
Náklady na odpísanie pohľadávky boli za rok 2019 v sume 4 450,00 Eur. Išlo o odpísanie pohľadávok vzniknutých z darovacích
zmlúv, dary však nezisková organizácia neboli uhradené.
Osobitné náklady boli vo výške 26 168,47 Eur, iné ostatné náklady predstavovali 7 029,05 Eur.
Zmluvné pokuty a penále predstavovali za rok 2019 sumu 93,70 Eur, ostatné pokuty a penále boli vo výške 10 Eur.
Nezisková organizácia v roku 2019 poskytla dary a príspevky FO v sume 2 542,67 Eur.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek bola vo výške 10,26 Eur. Ide o tvorbu opravných položiek k neuhradených
pohľadávkam.
Všetky náklady zodpovedajú aktívnej činnosti organizácie a vysokému pracovnému nasadeniu, za účelom naplnenia cieľov
neziskovej organizácie.
(6) Prehľad o účele a výške zúčtovania podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
V roku 2019 Plamienok nezisková organizácia zúčtovala 2% podielu zaplatenej dane na svoju činnosť vo výške: 603 452,47
EUR.
(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.
Kurzové straty boli v roku 2019 vo výške 97,88 Eur.
(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,
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e) ostatné neaudítorské služby.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
V roku 2019 došlo k zmene členov Správnej rady neziskovej organizácie Plamienok. Pôvodní členovia správnej rady pán
MUDr. Tomáš Stern, pani Mgr. Svetlana La Garde a pani Regina Polorecká ukončili v zmysle štatútu neziskovej organizácie
Plamienok, n.o. svoje pôsobenie v Správnej rade Plamienka, n.o.
S účinnosťou od 01.12.2019 sú novými členmi Správnej rady pán JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D, MUDr. Klára
Lokšová Hottmarová a Katarína Trnková.
Všetky činnosti a aktivity - ciele Plamienka, n.o. sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov. NO nevedie
žiadny súdny spor, nemá záväzky zo súdnych sporov v súvislosti so svojou činnosťou, žiadna mimoriadna udalosť nenastala.
Plamienok, n.o. je jedným zo 42 žalovaných v rámci súdneho sporu so žalobcom, firmou TLM Group s.r.o. Firma TLM Group
opravovala v minulosti strechu na bytovom dome na Zadunajskej ceste 6/A, v ktorom Plamienok vlastní nehnuteľnosť, v ktorej
má svoje sídlo. Za opravu strechy si žalobca TLM Group s.r.o. fakturovali sumu 52.578,79 €. Vlastníci nehnuteľností odmietli
túto sumu zaplatiť, pretože rozsah a kvalita opravy strechy tak vysokej sume nezodpovedá. Cenové ponuky na opravu strechy
boli správcovi nehnuteľnosti poskytnuté v podstatne nižšej výške, žiadne navýšenie ceny za opravu neboli odsúhlasené
správcom nehnuteľnosti, alebo vlastníkmi nehnuteľnosti.
Plamienok je neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet.
Riadi sa právnym poriadkom SR, stanovami. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo finančne
prepojené.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

10,8

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
16,5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

31

31

Bežné účtovné obdobie

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

Strana 11

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

37 907

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

1 474 793

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
113 539

5 956

prírastky

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

62 552

16 700

22 656

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
100 000

1 788 791

200 000

245 312

22 656

úbytky

Spolu

22 656

presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

37 907

1 474 793

119 495

79 252

300 000

2 011 447

395 310

101 366

40 347

537 023

36 876

4 767

12 204

53 847
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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
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

432 186

106 133

52 551

590 870

37 907

1 079 483

12 173

22 205

100 000

1 251 768

37 907

1 042 607

13 362

26 701

300 000

1 420 577

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

200 000

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

200 000
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného styku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
9

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
10

9

10

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky
14

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
5

14

5

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

29 912

39 591

Pohľadávky po lehote splatnosti

32

25

Pohľadávky spolu

29 944

39 616

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 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

42 619

42 619

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
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Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

1 703 430

344 324

2 047 754

344 324

393 514

344 324

393 514

2 090 373

737 838

344 324

2 483 887

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
344 324

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

344 324

Iné
Účtovná strata
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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
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 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
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

32 597

33 667

32 597

33 667

32 597
32 597

33 667
33 667

32 597
32 597

33 667
33 667
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

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

257

36 584

5 740

5 861

5 997

42 445

12

121

12

121

6 009

42 566

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

121

431

Tvorba na ťarchu nákladov

968

1 270

Čerpanie

1 077

1 580

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

12

121

Tvorba zo zisku
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

35 629

3 550

21 392

17 787

dlhodobého majetku obstaraného
z verejnej zbierky

15 152

13 502

5 877

22 777

podielu zaplatenej dane

675 486

778 484

673 843

780 127

dary

95 292

3 719

20 047

78 964

verejná zbierka

31 885

25 137

31 885

25 137

ostatné

14 100

18 440

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

1 186 775

204 478

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

32 540
49 146

1 342 107
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Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Činnosť organizácie

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
675 486

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
93 539

778 484

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

Suma

overenie účtovnej závierky

3 072

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

3 072
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3

6

0

7

7

2

5

9

/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.
Názov:
Plamienok, n.o. ( ďalej len nezisková organizácia )
Sídlo:
Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Dátum vzniku: 08.12.2000
IČO:
36077259
(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.
Členovia štatutárnych orgánov: MUDr. Mária Jasenková
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Účel založenia:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ( paliatívna liečba deťom s život limitujúcou chorobou
v ich domácom prostredí )
Vzdelávanie, školenie

(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.
Nezisková organizácia mala počas roka 2019 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Klinických dobrovoľníkov
mala 21 a administratívnych mala 10. Za predchádzajúce účtovné obdobie mala nezisková organizácia 21 klinických
dobrovoľníkov a 10 administratívnych dobrovoľníkov.
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 predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
g) dlhodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou,
- obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
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- vlastnými nákladmi
k) pohľadávky,
- menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- menovitou hodnotou
(4) 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.
Odpisový plán pre dlhodobý majetok organizácia zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových
odpisov platných v čase obstarania dlhodobého majetku. Doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
účtovných odpisov sú totožné s daňovými odpismi, sadzbami. Majetok sa odpisuje rovnomerne.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(2) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Neziskovej organizácii vznikli v roku 2019 pohľadávky zo zdaňovanej činnosti (predaj kníh a reklama) v sume 332,06 Eur.
Z nezdaňovanej činnosti eviduje pohľadávky k 31.12.2019 v sume 29 606,57 Eur.
(3) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, 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 pohľadávkam.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Všetky pohľadávky neziskovej účtovnej jednotky sú v lehote splatnosti.
(5) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
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Náklady budúcich období za rok 2019 sú vo výške 2 631,91 Eur, súvisia s bežnou činnosťou organizácie.
(6)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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(8) 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(9)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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
V roku 2019 získala organizácia za poskytované služby – vzdelávanie, školenie, prenájom webovej plochy, reklama - výnos
v hodnote 5 726,27 EUR. Táto zdaniteľná činnosť bola sledovaná na samostatnom stredisku. K zdaniteľným výnosom
organizácia sledovala priame zdaniteľné náklady.
Nezisková organizácia tiež eviduje výnosy za charitatívnu reklamu v sume 18 200 Eur. Celá uvedená suma bola v roku 2019
použitá na všeobecne prospešný účel, je teda oslobodená od dane.
Výnosy sledované na zdaniteľnom stredisku za predaj knihy sú vo výške 637,07 EUR. K týmto zdaniteľným výnosom
organizácia nemala priame zdaniteľné náklady.
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(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia dary od fyzických osôb vo výške: 352 794,31 EUR, dary od právnických osôb
predstavovali čiastku 136 044,84 EUR a nefinančné dary vo výške 1 616,04 Eur. Dary boli a budú použité na činnosť
organizácie, v zmysle darovacích zmlúv.
Iné ostatné výnosy predstavovali sumu 3 707,01 Eur, výnosy zo zmeny stavu zásob výrobkov boli vo výške 2 786,44 Eur. Išlo
o výnosy súvisiace s vydaním publikácií vytváraných vlastnou činnosťou.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia granty vo výške: 101,16 EUR, dotácie od VÚC predstavovali výšku 605,79 Eur.
Finančné prostriedky boli a budú použité na činnosť organizácie, v zmysle zmlúv.
NO tiež v roku 2019 prijala príspevky z verejných zbierok vo výške 19 209,63 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.
Kurzové zisky boli za rok 2019 vo výške 0,14 Eur, prijaté úroky boli vo výške 700 Eur.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
V roku 2019 mala nezisková organizácia Plamienok celkové náklady vo výške 751 618,54 EUR. Z celkových nákladov sú
významnou nákladovou položkou náklady za poskytnuté služby v sume: 247 843,22 EUR, náklady na mzdy a poistenie tvoria
čiastku: 331 427,93 EUR, odpisy majetku boli v roku 2019 vo výške: 53 846,80 EUR, spotreba materiálu v roku 2019 bola vo
výške 37 609,72 EUR. Náklady na energie predstavovali sumu 14 412,90 EUR. Na opravy a údržbu v roku 2019 nezisková
organizácia vynaložila 16 224,88 EUR. Náklady na cestovné v roku 2019 boli vo výške 615,44 EUR. Náklady na reprezentáciu
nezisková organizácia v roku 2019 boli v čiastke 7 832,00 EUR. Nezisková organizácia zaplatila v roku 2019 daň
z nehnuteľností v sume 1 253,62 EUR. Ostatné dane a poplatky nezisková organizácia v roku 2019 boli v sume 150,00 EUR.
Náklady na odpísanie pohľadávky boli za rok 2019 v sume 4 450,00 Eur. Išlo o odpísanie pohľadávok vzniknutých z darovacích
zmlúv, dary však nezisková organizácia neboli uhradené.
Osobitné náklady boli vo výške 26 168,47 Eur, iné ostatné náklady predstavovali 7 029,05 Eur.
Zmluvné pokuty a penále predstavovali za rok 2019 sumu 93,70 Eur, ostatné pokuty a penále boli vo výške 10 Eur.
Nezisková organizácia v roku 2019 poskytla dary a príspevky FO v sume 2 542,67 Eur.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek bola vo výške 10,26 Eur. Ide o tvorbu opravných položiek k neuhradených
pohľadávkam.
Všetky náklady zodpovedajú aktívnej činnosti organizácie a vysokému pracovnému nasadeniu, za účelom naplnenia cieľov
neziskovej organizácie.
(6) Prehľad o účele a výške zúčtovania podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
V roku 2019 Plamienok nezisková organizácia zúčtovala 2% podielu zaplatenej dane na svoju činnosť vo výške: 603 452,47
EUR.
(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.
Kurzové straty boli v roku 2019 vo výške 97,88 Eur.
(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,
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e) ostatné neaudítorské služby.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
V roku 2019 došlo k zmene členov Správnej rady neziskovej organizácie Plamienok. Pôvodní členovia správnej rady pán
MUDr. Tomáš Stern, pani Mgr. Svetlana La Garde a pani Regina Polorecká ukončili v zmysle štatútu neziskovej organizácie
Plamienok, n.o. svoje pôsobenie v Správnej rade Plamienka, n.o.
S účinnosťou od 01.12.2019 sú novými členmi Správnej rady pán JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D, MUDr. Klára
Lokšová Hottmarová a Katarína Trnková.
Všetky činnosti a aktivity - ciele Plamienka, n.o. sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov. NO nevedie
žiadny súdny spor, nemá záväzky zo súdnych sporov v súvislosti so svojou činnosťou, žiadna mimoriadna udalosť nenastala.
Plamienok, n.o. je jedným zo 42 žalovaných v rámci súdneho sporu so žalobcom, firmou TLM Group s.r.o. Firma TLM Group
opravovala v minulosti strechu na bytovom dome na Zadunajskej ceste 6/A, v ktorom Plamienok vlastní nehnuteľnosť, v ktorej
má svoje sídlo. Za opravu strechy si žalobca TLM Group s.r.o. fakturovali sumu 52.578,79 €. Vlastníci nehnuteľností odmietli
túto sumu zaplatiť, pretože rozsah a kvalita opravy strechy tak vysokej sume nezodpovedá. Cenové ponuky na opravu strechy
boli správcovi nehnuteľnosti poskytnuté v podstatne nižšej výške, žiadne navýšenie ceny za opravu neboli odsúhlasené
správcom nehnuteľnosti, alebo vlastníkmi nehnuteľnosti.
Plamienok je neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet.
Riadi sa právnym poriadkom SR, stanovami. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo finančne
prepojené.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

10,8

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
16,5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

31

31

Bežné účtovné obdobie

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

37 907

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

1 474 793

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
113 539

5 956

prírastky

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

62 552

16 700

22 656

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
100 000

1 788 791

200 000

245 312

22 656

úbytky

Spolu

22 656

presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

37 907

1 474 793

119 495

79 252

300 000

2 011 447

395 310

101 366

40 347

537 023

36 876

4 767

12 204

53 847
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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
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

432 186

106 133

52 551

590 870

37 907

1 079 483

12 173

22 205

100 000

1 251 768

37 907

1 042 607

13 362

26 701

300 000

1 420 577

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

200 000

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

200 000
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného styku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
9

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
10

9

10

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky
14

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
5

14

5

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

29 912

39 591

Pohľadávky po lehote splatnosti

32

25

Pohľadávky spolu

29 944

39 616

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 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

42 619

42 619

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
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Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

1 703 430

344 324

2 047 754

344 324

393 514

344 324

393 514

2 090 373

737 838

344 324

2 483 887

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
344 324

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

344 324

Iné
Účtovná strata

Strana 17

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
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 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
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

32 597

33 667

32 597

33 667

32 597
32 597

33 667
33 667

32 597
32 597

33 667
33 667

Strana 18

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

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

257

36 584

5 740

5 861

5 997

42 445

12

121

12

121

6 009

42 566

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

121

431

Tvorba na ťarchu nákladov

968

1 270

Čerpanie

1 077

1 580

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

12

121

Tvorba zo zisku
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

35 629

3 550

21 392

17 787

dlhodobého majetku obstaraného
z verejnej zbierky

15 152

13 502

5 877

22 777

podielu zaplatenej dane

675 486

778 484

673 843

780 127

dary

95 292

3 719

20 047

78 964

verejná zbierka

31 885

25 137

31 885

25 137

ostatné

14 100

18 440

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

1 186 775

204 478

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

32 540
49 146

1 342 107
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Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Činnosť organizácie

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
675 486

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
93 539

778 484

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

Suma

overenie účtovnej závierky

3 072

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

3 072

Strana 21

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3

6

0

7

7

2

5

9

/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.
Názov:
Plamienok, n.o. ( ďalej len nezisková organizácia )
Sídlo:
Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Dátum vzniku: 08.12.2000
IČO:
36077259
(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.
Členovia štatutárnych orgánov: MUDr. Mária Jasenková
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
Účel založenia:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ( paliatívna liečba deťom s život limitujúcou chorobou
v ich domácom prostredí )
Vzdelávanie, školenie

(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.
Nezisková organizácia mala počas roka 2019 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Klinických dobrovoľníkov
mala 21 a administratívnych mala 10. Za predchádzajúce účtovné obdobie mala nezisková organizácia 21 klinických
dobrovoľníkov a 10 administratívnych dobrovoľníkov.
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 predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie...)
g) dlhodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
h) zásoby obstarané kúpou,
- obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
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- vlastnými nákladmi
k) pohľadávky,
- menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- menovitou hodnotou
(4) 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.
Odpisový plán pre dlhodobý majetok organizácia zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových
odpisov platných v čase obstarania dlhodobého majetku. Doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení
účtovných odpisov sú totožné s daňovými odpismi, sadzbami. Majetok sa odpisuje rovnomerne.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Údaje o dlhodobom nehmotnom 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(2) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Neziskovej organizácii vznikli v roku 2019 pohľadávky zo zdaňovanej činnosti (predaj kníh a reklama) v sume 332,06 Eur.
Z nezdaňovanej činnosti eviduje pohľadávky k 31.12.2019 v sume 29 606,57 Eur.
(3) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, 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 pohľadávkam.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(4) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Všetky pohľadávky neziskovej účtovnej jednotky sú v lehote splatnosti.
(5) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
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Náklady budúcich období za rok 2019 sú vo výške 2 631,91 Eur, súvisia s bežnou činnosťou organizácie.
(6)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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(7) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(8) 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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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,
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
(9)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.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
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.
V roku 2019 získala organizácia za poskytované služby – vzdelávanie, školenie, prenájom webovej plochy, reklama - výnos
v hodnote 5 726,27 EUR. Táto zdaniteľná činnosť bola sledovaná na samostatnom stredisku. K zdaniteľným výnosom
organizácia sledovala priame zdaniteľné náklady.
Nezisková organizácia tiež eviduje výnosy za charitatívnu reklamu v sume 18 200 Eur. Celá uvedená suma bola v roku 2019
použitá na všeobecne prospešný účel, je teda oslobodená od dane.
Výnosy sledované na zdaniteľnom stredisku za predaj knihy sú vo výške 637,07 EUR. K týmto zdaniteľným výnosom
organizácia nemala priame zdaniteľné náklady.
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(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia dary od fyzických osôb vo výške: 352 794,31 EUR, dary od právnických osôb
predstavovali čiastku 136 044,84 EUR a nefinančné dary vo výške 1 616,04 Eur. Dary boli a budú použité na činnosť
organizácie, v zmysle darovacích zmlúv.
Iné ostatné výnosy predstavovali sumu 3 707,01 Eur, výnosy zo zmeny stavu zásob výrobkov boli vo výške 2 786,44 Eur. Išlo
o výnosy súvisiace s vydaním publikácií vytváraných vlastnou činnosťou.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
V roku 2019 prijala nezisková organizácia granty vo výške: 101,16 EUR, dotácie od VÚC predstavovali výšku 605,79 Eur.
Finančné prostriedky boli a budú použité na činnosť organizácie, v zmysle zmlúv.
NO tiež v roku 2019 prijala príspevky z verejných zbierok vo výške 19 209,63 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.
Kurzové zisky boli za rok 2019 vo výške 0,14 Eur, prijaté úroky boli vo výške 700 Eur.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
V roku 2019 mala nezisková organizácia Plamienok celkové náklady vo výške 751 618,54 EUR. Z celkových nákladov sú
významnou nákladovou položkou náklady za poskytnuté služby v sume: 247 843,22 EUR, náklady na mzdy a poistenie tvoria
čiastku: 331 427,93 EUR, odpisy majetku boli v roku 2019 vo výške: 53 846,80 EUR, spotreba materiálu v roku 2019 bola vo
výške 37 609,72 EUR. Náklady na energie predstavovali sumu 14 412,90 EUR. Na opravy a údržbu v roku 2019 nezisková
organizácia vynaložila 16 224,88 EUR. Náklady na cestovné v roku 2019 boli vo výške 615,44 EUR. Náklady na reprezentáciu
nezisková organizácia v roku 2019 boli v čiastke 7 832,00 EUR. Nezisková organizácia zaplatila v roku 2019 daň
z nehnuteľností v sume 1 253,62 EUR. Ostatné dane a poplatky nezisková organizácia v roku 2019 boli v sume 150,00 EUR.
Náklady na odpísanie pohľadávky boli za rok 2019 v sume 4 450,00 Eur. Išlo o odpísanie pohľadávok vzniknutých z darovacích
zmlúv, dary však nezisková organizácia neboli uhradené.
Osobitné náklady boli vo výške 26 168,47 Eur, iné ostatné náklady predstavovali 7 029,05 Eur.
Zmluvné pokuty a penále predstavovali za rok 2019 sumu 93,70 Eur, ostatné pokuty a penále boli vo výške 10 Eur.
Nezisková organizácia v roku 2019 poskytla dary a príspevky FO v sume 2 542,67 Eur.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek bola vo výške 10,26 Eur. Ide o tvorbu opravných položiek k neuhradených
pohľadávkam.
Všetky náklady zodpovedajú aktívnej činnosti organizácie a vysokému pracovnému nasadeniu, za účelom naplnenia cieľov
neziskovej organizácie.
(6) Prehľad o účele a výške zúčtovania podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
V roku 2019 Plamienok nezisková organizácia zúčtovala 2% podielu zaplatenej dane na svoju činnosť vo výške: 603 452,47
EUR.
(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.
Kurzové straty boli v roku 2019 vo výške 97,88 Eur.
(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,
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e) ostatné neaudítorské služby.
Informácie v tomto členení sú uvedené v priložených prehľadoch.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
V roku 2019 došlo k zmene členov Správnej rady neziskovej organizácie Plamienok. Pôvodní členovia správnej rady pán
MUDr. Tomáš Stern, pani Mgr. Svetlana La Garde a pani Regina Polorecká ukončili v zmysle štatútu neziskovej organizácie
Plamienok, n.o. svoje pôsobenie v Správnej rade Plamienka, n.o.
S účinnosťou od 01.12.2019 sú novými členmi Správnej rady pán JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D, MUDr. Klára
Lokšová Hottmarová a Katarína Trnková.
Všetky činnosti a aktivity - ciele Plamienka, n.o. sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov. NO nevedie
žiadny súdny spor, nemá záväzky zo súdnych sporov v súvislosti so svojou činnosťou, žiadna mimoriadna udalosť nenastala.
Plamienok, n.o. je jedným zo 42 žalovaných v rámci súdneho sporu so žalobcom, firmou TLM Group s.r.o. Firma TLM Group
opravovala v minulosti strechu na bytovom dome na Zadunajskej ceste 6/A, v ktorom Plamienok vlastní nehnuteľnosť, v ktorej
má svoje sídlo. Za opravu strechy si žalobca TLM Group s.r.o. fakturovali sumu 52.578,79 €. Vlastníci nehnuteľností odmietli
túto sumu zaplatiť, pretože rozsah a kvalita opravy strechy tak vysokej sume nezodpovedá. Cenové ponuky na opravu strechy
boli správcovi nehnuteľnosti poskytnuté v podstatne nižšej výške, žiadne navýšenie ceny za opravu neboli odsúhlasené
správcom nehnuteľnosti, alebo vlastníkmi nehnuteľnosti.
Plamienok je neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet.
Riadi sa právnym poriadkom SR, stanovami. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo finančne
prepojené.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

10,8

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
16,5

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

31

31

Bežné účtovné obdobie

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

3 192

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
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Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

37 907

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

1 474 793

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
113 539

5 956

prírastky

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

62 552

16 700

22 656

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
100 000

1 788 791

200 000

245 312

22 656

úbytky

Spolu

22 656

presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

37 907

1 474 793

119 495

79 252

300 000

2 011 447

395 310

101 366

40 347

537 023

36 876

4 767

12 204

53 847
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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
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

432 186

106 133

52 551

590 870

37 907

1 079 483

12 173

22 205

100 000

1 251 768

37 907

1 042 607

13 362

26 701

300 000

1 420 577

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

200 000

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

200 000
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného styku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
9

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
10

9

10

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky
14

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
5

14

5

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

29 912

39 591

Pohľadávky po lehote splatnosti

32

25

Pohľadávky spolu

29 944

39 616

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 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

42 619

42 619

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
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Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

1 703 430

344 324

2 047 754

344 324

393 514

344 324

393 514

2 090 373

737 838

344 324

2 483 887

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
344 324

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

344 324

Iné
Účtovná strata
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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
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 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
Rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

32 597

33 667

32 597

33 667

32 597
32 597

33 667
33 667

32 597
32 597

33 667
33 667
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

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

257

36 584

5 740

5 861

5 997

42 445

12

121

12

121

6 009

42 566

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

121

431

Tvorba na ťarchu nákladov

968

1 270

Čerpanie

1 077

1 580

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

12

121

Tvorba zo zisku
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

35 629

3 550

21 392

17 787

dlhodobého majetku obstaraného
z verejnej zbierky

15 152

13 502

5 877

22 777

podielu zaplatenej dane

675 486

778 484

673 843

780 127

dary

95 292

3 719

20 047

78 964

verejná zbierka

31 885

25 137

31 885

25 137

ostatné

14 100

18 440

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

1 186 775

204 478

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

32 540
49 146

1 342 107
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Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Činnosť organizácie

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
675 486

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
93 539

778 484

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

Suma

overenie účtovnej závierky

3 072

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

3 072
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