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Čl. I Všeobecné údaje
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby pre rodiny s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. Organizácia je zapísaná v registri
partnervp verejného sektora od 18.júna 2019.

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
SVETIELKO POMOCI n.o., Pražská 541/8, Košice - Západ
IČO: 45736171
DIČ: 2023298706
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v Košickom a Prešovskom kraji pre deti s onkologickým ochorením a ich rodiny.
Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

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

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

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
Účtovná jednotka nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
V danom účtovnom období nenastali zmeny v orgánoch neziskovej organizácie.
Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Názov orgánu (meno a priezvisko...)

Druh orgánu spoločnosti

František Míka

predseda správnej rady

Ladislav Soľák

člen správnej rady

Iveta Pittner

člen správnej rady

Viktória Farkašová

revízor

Miroslava Hunčíková

riaditeľka

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov
V roku 2020 nastal výrazný pokles dobrovoľníkov. Pandémia covid19 značne obmedzila doborovoľnícku činnosť.
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

6

6

- z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

6

64

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Finančné prostriedky prijaté v priebehu roka boli účtované na analytických účtoch výnosov budúcich období (syntetický účet 384), pri ich použití v nákladoch (účtovná trieda 5)
boli preúčtované do výnosov (účtovná trieda 6) daného roku.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Celkovo účtovná jednotka zaznamenala pokles príjmov oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky sa javí ako
stabilný, avšak vzhľadom na súčasnú svetovú situáciu sa môže stať, že príjmy organizácie môžu naďalej klesať. Vzhľadom na súčasné finančné krytie plánujeme naďalej
pokračovať v našej doterajšej činnosti.
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno
Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód
V roku 2020 nenastali žiadne zmeny účtovných metód a zásad. Pokračovali sme v účtovných zásadách z minulého účtovného obdobia. Finančné prostriedky prijaté v priebehu
roka boli účtované na analytických účtoch výnosov budúcich období (syntetický účet 384), pri ich použití v nákladoch (účtovná trieda 5) boli preúčtované do výnosov (účtovná
trieda 6) daného roku.
Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
Druh zmeny zásady alebo metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú
položku súvahy

Dôvod zmeny

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Dlhodobým majetkom organizácie je majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur.
Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Popis položky

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

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

obstarávacia cena

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

obstarávacia cena

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou
Zásoby obstarané iným spôsobom
Pohľadávky

menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok

reálna hodnota

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

menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane pasív
Deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

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

automobily

4 roky

rovnomerná

ostatný majetok odpisovaný

4 roky

rovnomerná

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
V roku 2020 nenastali žiadne zmeny zníženia hodnoty majetku. Neuplatňujeme opravné položky. Uplatňujeme rezervy na nevyčerpané dovolenky a audítorské služby

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku
Účtovná jednotka vlastní dlhodobý hmotný majetok.

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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
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Dlhodobý nehmotný majetok
Riadok súvahy:

IČO
Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej činnosti

Softvér

003

004

Ostatný dlhodobý
Oceniteľné práva nehmotný majetok
005

006

4 5 7 3 6 1 7 1

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

007

008

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
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
Účtovná jednotka vlastní dlhodobý hmotný majetok. Obstarávacia cena Dopravných prostriedkov k 1.1. aj k 31.12. je 47.722€
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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IČO

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

/SID
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019

Spolu

020

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

2 343

47 722

50 065

2 343

47 722

50 065

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

11 762

11 762

Prírastky

11 930

11 930

23 692

23 692

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

35 960

35 960

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

24 029

24 029

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky

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

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku
Poistenie automobilov prepravnej služby.
Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dlhodobý majetok
automobily - prepravná služba

Spôsob poistenia

Hodnota BO

Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, Iné
poistenie

Hodnota PO
1 456

3 295

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok
SVETIELKO POMOCI, n.o. uzavrelo zmluvu o grante z prostriedkov Európskej únie vo výške 295 316,56 €. SVETIELKO POMOCI, n.o. je hlavným prijímateľom grantu a ďalším
príjemcom je organizácia z Ukrajiny. Pre organizáciu (príjemcu) z Ukrajiny SVETIELKO POMOCI, n.o. poskytlo finančné prostriedky vo výške 64 329,77€, ktoré k 31.12.2020 boli
použité v plnej výške a podľa zmluvy mali byť vyúčtované do 31.10.2020. SVETIELKO POMOCI, n.o. vykazuje poskytnuté finančné prostriedky pre príjemcu z Ukrajiny ako
pohľadávku a výnosy budúcich období vo výške 64 329,77 €. SVETIELKO POMOCI, n.o. očakáva, že lehota na vyúčtovanie bude predĺžená a prostriedky budú vyúčtované v
súlade so zmluvou.
Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť
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Opis pohľadávky

Riadok súvahy

Dlhodobé pohľadávky

037

Pohľadávky z obchodného styku

038

Ostatné pohľadávky

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

040

Iné pohľadávky

041

Krátkodobé pohľadávky

042

Pohľadávky z obchodného styku

043

Ostatné pohľadávky

044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohľadávky

046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení

049

Iné pohľadávky

050

4 5 7 3 6 1 7 1

/SID

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosť

165 805

67 140

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Pihľadávky z prijatých darovacích zmlúv alebo dotácií, ktoré neboli hradené do 31.12.2020.
Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

232 945

244 194

232 945

244 194

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu - verejné zbierky vykonávané v roku 2020, použitie a zostatok k 31.12.2020. Fondy tvorené zo zisku - za rok 2018 suma 14062,00 eur,
za rok 2019 suma 2862,43 eur.
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

33

33

33

33

- nadačné imanie v nadácii
- 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

1 043

1 804

2 810

37

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

16 924

1 076

18 728

16 924

2 810

16 994

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období
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Účtovná jednotka na základe rozhodnutia správnej rady zo dňa 17.marca 2020 rozhodla o prevode účtovného zisku za predchádzajúce obdobie do nevysporiadaného výsledku
hospodárenia minulých rokov. Následne rozhodla o použití na tvorbu fondov zo zisku za dve predchádzajúce účtovné obdobia.

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Účtovný zisk za rok 2018 - 14062,00 eur. Účtovný zisk za rok 2019 - 2862,43 eur.
Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

2 862

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

16 924

Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

2 862

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
Útovná jednotka tvorí rezervy na nevyčerpané dovolenky a audítorské služby.
Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv

Predpokladaný rok
použitia rezervy
2021

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

1 977

2 152

1 977

2 152

1 977

2 152

1 977

2 152

1 977

2 152

1 977

2 152

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) 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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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

4 5 7 3 6 1 7 1

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

7 375

9 878

Krátkodobé záväzky spolu

7 375

9 878

346

405

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

346

405

7 721

10 283

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

Hodnota BO

Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

64

Tvorba na ťarchu nákladov

289

224

Čerpanie

179

160

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

174

64

Tvorba zo zisku

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

34 555

10 524

24 031

286 771

30

69 578

217 223

nepoužitého sponzorského - právnické osoby

25 247

12 277

36 183

1 341

zostatku podielu zaplatenej dane 2019

97 336

38 697

58 639

53

60 248

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku podielu zaplatenej dane 2020
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského - fyzické osoby

60 301
1 406
10 875

1 406
14 768

153

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského - fyzické
osoby, právnické osoby

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
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25 490

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Položka výnosov

4 5 7 3 6 1 7 1

Hodnota BO

/SID

Hodnota PO

Výnosy z predaja dlhodobého majetku

7 500

Poistné udalosti dlhodobý majetok

336

3 024

Preplatky z poistenia majetku

50

Iné výnosy

349

804

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

Výška dotácie alebo grantu

Dotácia Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

19 369

- z toho vrátená nepoužitá časť

11 384

Dotácia Košický samosprávny kraj:

18 975

- z toho vrátená nepoužitá časť

30

Svetielko Pomoci n.f.

6 877

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

4 750

Nadácia Tatrabanky

4 500

Dotácia Mesto Košice

3 757

Alis Slovakia s.r.o.

3 000

Imkon Distribution s.r.o.

2 200

Active Life n.o.

1 415

Nadácia centra pre filantropiu

1 200

Asuan a.s.

647

Nadácia Orange

560

Nadace Via

540

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady
Významné náklady súvisiace s plnením účelu pomoci deťom s onkologickými chorobami a ich rodinám, členenie podľa jednotlivých druhov pomoci.
Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady
Významná položka nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

Prepravná služba pre deti s onkologickými chorobami

25 787

58 198

Špecializované sociálne poradenstvo:

19 747

19 913

- z todo dotácia Košický samosprávny kraj

18 945

16 762

Finančná podpora rodín:

18 872

20 800

- z toho poskytnuté stravné lístky
Podpora Odelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice:
- z toho projekt HUSKROUA

4 300

6 444

15 825

33 119

5 215

Podpora Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice:

15 402

- z toho projekt HUSKROUA

12 902

Centrum sprevádzania rodín

7 372

18 831

Detský mobilný hospic

7 312

13 147

Materiálna podpora rodín

6 797

50 095

Podpora Detskej fakultnej nemocnice Košice:

4 620

- z toho projekt HUSKROUA

4 620

Náhradný domov LPR pre deti a rodičov

8 041

427

270

Terapeutické stretnutia rodín

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

16 405

Strana: 9

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

4 5 7 3 6 1 7 1

/SID

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 z. z. podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s
pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu do konca roka 2021.
Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

38 696

Bankové poplatky

53

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia prijatého v roku 2019

58 639

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia prijatého v roku 2020

60 248

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Opis položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:
- Kurzové straty, z toho:

18

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

18

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

283

307

Bankové poplatky

283

307

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

960

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

960

Miesto pre ďalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, neboli vynaložené žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Máme však informácie o
významných rizikách a neistotách. Nastali udalosti osobitného významu vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorou je celosvetová pandémia COVID 19. Predpokladáme v
nasledujúcich účtovných obdobiach pokles všetkých typov príjmov organizácie.
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