Poznámky Úč NUJ 3-01

IČO:52028071

DIČ: 2121046191

Poznámky účtovnej závierky neziskovej organizácie
Zostavenej k 31. decembru 2020
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
Poznámka:
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej
závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto
poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú
uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.

Základné údaje o neziskovej organizácii

Obchodné meno a sídlo
Činnosť

2.

Nadácia DSA
- tvorba, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných
humanitných cieľov
- ochrana a tvorba životného prostredia
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej výchovy
- rozvoj vedy a umenia

Zamestnanci

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte
zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovne obdobie
0

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

3.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
0

0
0

0
0

0

0

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka neziskovej organizácie Nadácia DSA. Bola zostavená za
účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona
o účtovníctve a postupov účtovania pre neziskové organizácie.
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na
účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej
závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.
4.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2019

Účtovnú závierku Nadácie DSA za rok 2019 schválila správna rada dňa 30.4.2020.
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II.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1.

Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre neziskové organizácie, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo
sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich
platenia.

4.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky
riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

5.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto
okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

6.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú
v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

7.

Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie nadácie vypracovalo
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú
výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

8.

Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových
zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke
sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.
9.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých
položiek majetku a záväzkov je takéto:
a)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu,
montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy
z ceny, bonusy a pod.).

b)

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady
zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa
vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

c)

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
•
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou.
•
Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou.
•
Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme
koncesie na stavebné práce- reálnou hodnotou.
•
Majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo
jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou- reálnou hodnotou.

d)

Zásoby obstarané kúpou:
• Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa
metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné
a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku
odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.

e)

Pohľadávky:
• pri ich vzniku– menovitou hodnotou,
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•

pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania –
obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka
v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu,
napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
f)

Finančný majetok:
• cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní ako cenné papiere určené na
obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu, deriváty, podiely na základnom imaní obchodných
spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu- reálnou hodnotou,
• ostatné podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiereobstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady
súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
• peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou.

g)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

h)

Záväzky:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
• pri prevzatí – obstarávacou cenou,
• nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
a nadobudnuté zámenou- reálnou hodnotou.

i)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

j)

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

k)

Dotácie poskytnuté na dlhšie obdbie ako rok, sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa
do výnosov v časovej a vecnej súvislosti.

l)

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a)

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
•
•
•

Rezervy – netýka sa
Opravné položky -netýka sa
Plán odpisov – totožný s daňovými odpismi
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10.

Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Nadácie sa netýka.
11.

Oprava významných chýb minulých období

Nadácie sa netýka.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
1.
1.1.

Dlhodobý majetok

Majetok obstaraný z dotácií
31. 12. 2020
Zostatková
Obstarávacia cena
hodnota

Položka
Dlhodobý nehmotný
majetok-softver
Samostatné hnuteľné veci

0

31. 12. 2019
Zostatková
Obstarávacia cena
hodnota

0

Spolu

2.
2.1.

Záväzky

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka
Krátkodobé záväzky:

1 324,57
1 324,57

Krátkodobé záväzky

3.
3.1.

31. 12. 2020

31. 12. 2019
0
0

Pohľadávky

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka
Krátkodobé pohľadávky:
Krátkodobé pohľadávky

4.
Položka
Peniaze
Ceniny
Bankový účet

31. 12. 2020

0
0

-

31. 12. 2019
0
0

Finančný majetok
31. 12. 2020
0
21 992,90
21 992,90

31. 12. 2019
0
6 508,88
6 508,88
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5.

Informácie o nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo
výskyt

Predmet

Prírastky

Výdavky

dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov
Európskej únie

22021

24448,24

Príspevky z podielu zaplatenej dane

IV.

28360,79

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
1.

V.

41347,48

Podmienené záväzky- nadácie sa netýka

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2020 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by
významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky nadácie.

Andrea Németh, Mgr.

.......................................

Veľký Meder, 10.6.2021
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