Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

1 7 3 2 3 4 5 2

/SID

Čl. I Všeobecné údaje

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Peter Dvorský, Marta Dvorská
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
01.01.1991

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
Nadácia Petra Dvorského HARMONY je nezávislá organizácia so zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti. Nadácia Petra Dvorského HARMONY
poskytuje starostlivosť deťom s ortopetickými, neurologickými a traumatologickými diagnózami, vrodenými vývojovými chybami
a detskou mozgovou obrnou, činnosťou je preto poskytovanie sociálnych služieb, väčšinou formou rehabilitačných pobytov v rehabilitačnom zariadení nadácie.

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

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti

Národný umelec Peter Dvorský

prezident správnej rady

Marta Dvorská

člen správnej rady

Alojz Halas

člen správnej rady

Marta Zemanová

revízor

Denisa Vidová

správca

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov
Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

2

2

- z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

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

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
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Áno
Nie

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

Ocenenie majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Poznámka k oceneniu

obstarávacia cena

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

obstarávacia cena

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

menovitou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok
Časové rozlíšenie na strane aktív
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane pasív
Deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

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

Dlhodobý hmotný majetok:

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

Dlhodobý hmotný majetok:

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

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

softvér

4 roky

25% ročne

rovnomerná

stavby

20 rokov

5% ročne

rovnomerná

výpočtová technika

4 roky

25% ročne

rovnomerná

ostatný dlhodobý majetok

20 rokov

5% ročne

rovnomerná

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok
Riadok súvahy:

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej činnosti

Softvér

003

004

Ostatný dlhodobý
Oceniteľné práva nehmotný majetok
005

006

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

007

008

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

713

713

713

713

713

713

713

713

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
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

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

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

010

011

012

Dlhodobý hmotný majetok
Riadok súvahy:

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

014

015

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Poskytnuté
Obstaranie preddavky na
dlhodobý
dlhodobého
hmotný
hmotného
majetok
majetku

017,018

016

1 7 3 2 3 4 5 2

019

/SID

Spolu

020

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

90 014

50 317

421 658

561 989

90 014

50 317

421 658

561 989

72 011

50 317

373 470

495 798

21 083

25 584

394 553

521 382

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

4 501

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

76 512

50 317

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

18 003

48 187

66 190

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

13 502

27 104

40 606

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

Opis položky

Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie, z toho:

063

- nadačné imanie v nadácii

101 865

101 865

6 639

6 639

- vklady zakladateľov
- prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

064

Fond reprodukcie

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

067

Fondy zo zisku
Rezervný fond

069

Fondy tvorené zo zisku

070

Ostatné fondy

071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

072

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

073

Spolu

83 912
83 912
185 777

185 777

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období
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Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

83 912

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

83 912

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
V účtovnej jednotke sa neúčtuje rezerva,ktorej suma nebude mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia. Nakoľko vytvorenie rezervy na audit nebude
mať významný vplyv na výšku vykázaného výsledku hospodárenia, účtovná jednotka o tejto rezerve neúčtuje
Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy

Predpokladaný rok
použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

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

x

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky
Poskytnuté pôžičky za účelom vykrytia krátkodobej finančnej situácie, ich vrátenie bolo realizované na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia.
Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

účet 379 - poskytnuté pôžičky

5 000

5 000

Spolu

5 000

5 000

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
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Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov

/SID

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

1 255

6 809

Krátkodobé záväzky spolu

1 255

6 809

592

541

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

592

541

1 847

7 350

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond

Hodnota BO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

Hodnota PO
541

508

51

33

592

541

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška
úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na
konci
Suma istiny na
Suma istiny na
bezprostredne
konci bežného
konci BO v cudzej
účtovného obdobia predchádzajúceho
mene
účtovného obdobia
v EUR
v EUR

Suma istiny na
konci PO v cudzej
mene

Krátkodobý bankový úver
Pôžička
Návratná finančná výpomoc

EUR

2019

5 000

Dlhodobý bankový úver
Spolu

x

x

x

x

5 000

x

x

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

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

Hodnota BO

Hodnota PO

prijaté dary

207 382

z toho: byt s prísl. získaný dedičstvom

207 382

ostatné výnosy
prijaté príspevky na sociálny program

391

1

6 039

4 492

príspevky z podielu zaplatenej dane

2 382

tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku

120 000

Čl. IV (3) Dotácie a granty
V roku 2019 obdržala nadácia dotáciu z Fondu na podporu umenia, a to na vydanie knihy o Petrovi Dvorskom.
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Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
Opis dotácie alebo grantu

Výška dotácie alebo grantu

dotácia Fondu na podporu umenia

4 000

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady
Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
Významná položka nákladov

Hodnota BO

spotreba materiálu

Hodnota PO
860

592

ostatné služby

19 675

3 298

mzdové náklady

14 520

7 179

4 940

2 158

117

33

zákonné sociálne poistenie
zákonné sociálne náklady
ostatné náklady

1 688

5 741

zostatková cena predaného dlhodobého majetku

205 749

odpisy dlhodobého hmotného majetku

25 584

25 584

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
V roku 2019 neobdržala nadácia žiadne finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane.
Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

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

Hodnota

overenie účtovnej závierky

300

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

300

Miesto pre ďalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké
rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky manažment Nadácie Petra Dvorského Harmony nezaznamenal vplyv na finančnú situáciu, pretože sa situácia
neustále mení, nemožno predvídať budúce dopady.
Manažment bude naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálnych dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na organizáciu
a jej zamestnancov.
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