Poznámka:
Hodnotové údaje sú uvedené v EUR (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách
alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov
a strát).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Základné údaje o nadácii

Názov nadácie
Dátum založenia nadácie
Dátum vzniku nadácie
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Zakladateľ nadácie

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48, 832 73 Bratislava
24. novembra 2004
29. novembra 2004 (zápis do registra nadácii MV SR pod registračným
číslom: 203/Na-2002/774)
30 856 868
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 73 Bratislava

Nadácia Slovenskej sporiteľne (ďalej len „Nadácia“), IČO 30 856 868, so sídlom Tomášikova 48, 832 73
Bratislava bola založená dňa 24. novembra 2004 a zaregistrovaná dňa 29. novembra 2004 do registra
nadácií Ministerstva vnútra SR ako SPORO Nadácia pod registračným číslom: 203/Na-2002/774. V roku
2005 zmenila svoj názov a v súčasnej dobe má názov Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Nadácia Slovenskej sporiteľne mala do roku 2008 sídlo Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. V roku 2008
zmenila svoje sídlo a jej novým sídlom je Tomášikova 48, 832 73 Bratislava.
2.
•
•
•
•
•
•
•

Účel nadácie
podpora rozvoja kultúry vrátane výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí a podpora
duchovných hodnôt,
podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
podpora rozvoja vzdelávania, vedy a telovýchovy,
podpora ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany zdravia,
podpora plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré
sa ocitli v hmotnej núdzi alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
spolupráca s inými osobami s podobným verejnoprospešným účelom,
podpora iných verejnoprospešných cieľov.

Nadácia v zdaňovacom období roku 2021 mala len zdaňované príjmy, z ktorých sa daň vyberaná zrážkou
podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa §12 ZDP ods. 7 písm. b). Za zdaňovacie obdobie roku 2021
nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov
právnických osôb.
3.

Zamestnanci

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho: vedúci zamestnanci
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú
jednotku počas účtovného obdobia

2021
-

2020
-

-

-

-

Nadácia zastúpená správcom nadácie k 31.12.2021 a k 31.12.2020 nemala žiadnych zamestnancov.
4.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie Slovenskej sporiteľne. Bola zostavená za
účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021 podľa slovenských právnych predpisov, a to
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej
osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade
s opatrením MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších opatrení a opatrením
MF SR č. MF/17616/2013-74 v znení neskorších opatrení ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky.
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5.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2020

Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2020 schválila dozorná rada nadácie na
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2021.
6.

Členovia orgánov nadácie

Orgán
Správna rada

Funkcia

Meno

predseda
člen
člen

Štefan Máj
Štefan Frimmer
Peter Krutil

Správca nadácie

Dozorná rada

Barbara Henterová

predseda
člen
člen
člen

Slavomír Seemann
Boris Johannes Marte
Ľudovít Valent
Mária Valachyová

V roku 2021 žiadne zmeny v zložení orgánov nadácie nenastali. Dňa 1. mája 2021 uplynulo funkčné
obdobie členovi správnej rady Petrovi Krutilovi, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie na ďalšie trojročné
obdobie od 2. mája 2021.

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 účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách meny Euro.

2.

Účtovná závierka za rok 2021 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.

Prijaté príspevky sa prvotne zaúčtujú ako výnos a do nákladov sa účtujú pri ich použití potom, ako
ich schváli Správna rada.

5.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). Ako
dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť účtuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400
EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok spoločnosť účtuje
majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

b)

Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V roku 2017 nadobudla Nadácia dlhopisy
SLSP FIX3 2022 – dlhové cenné papiere, ktoré boli pri prvotnom účtovaní ocenené obstarávacou
cenou. Nadácia
v roku 2018 nadobudla podriadené dlhopisy T2 Dlhopisy SLSP 2028 I a T2 Dlhopisy SLSP 2028 II.
Podriadené dlhopisy boli pri prvotnom účtovaní ocenené obstarávacou cenou. Ocenenie dlhových
cenných papierov sa následne zvyšuje o časové rozlíšenie kupónového výnosu, ktoré sa vykazuje
ako „Výnosy z dlhodobého finančného majetku“ vo výkaze ziskov a strát a v aktívach ako „Dlhové
cenné papiere držané do splatnosti“. Ocenenie dlhových cenných papierov sa znižuje o vyplatený
kupón.
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c)

Ostatný dlhodobý finančný majetok – podiely na základnom imaní obchodnej spoločnosti sa oceňujú
obstarávacou cenou

d)

Zásoby – obstarávacou cenou. Nadácia v roku 2021 nenadobudla zásoby.

e)

Pohľadávky:
•
pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
•
pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania –
obstarávacou cenou.
Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje odhad zníženia ich
hodnoty.

f)

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok
obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

g)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Náklady budúcich
období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h)

Záväzky:
•
pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
•
pri prevzatí – obstarávacou cenou.

i)

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

j)

Dlhopisy, pôžičky, úvery:
•
pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
•
pri prevzatí – obstarávacou cenou.
Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia s ktorými časovo a vecne súvisia.
Nadácia v roku 2021 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.

k)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Výdavky budúcich
období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l)

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatná daň z príjmov
určila zo základu dane podľa platných noriem a to najmä zákona o dani z príjmu s použitím sadzby
21 %. Výnosy z dlhodobého finančného majetku podliehajú zrážkovej dani z príjmov s použitím
sadzby dane 19%.

m) Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.
6.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

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

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorí rezervy na overenie účtovnej
závierky audítorom a nevyfakturované dodávky a služby. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

•

Opravné položky - tvoria sa na základe zásady opatrnosti k účtom majetku a účtujú sa v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

•

Odpisový plán

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej
ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, v ktorom
bol zaradený do používania.
Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:
Druh majetku
Softvér

Životnosť
4 roky

Ročná odpisová sadzba
25,00 %
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7.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktorý
boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz
ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň
vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku.

III.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.

Dlhodobý nehmotný majetok (r. 002 súvahy)

K 31. decembru 2021

Riadok súvahy

Softvér

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

004

007

Celkom
002

Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2021
Prírastky

34 200,00

337 656,00
-

Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2021

-

337 656,00
34 200,00
-

34 200,00

-34 200,00

-

371 856,00

-

371 856,00

208 374,50

-

208 374,50

56 289,00
-

-

56 289,00
-

Oprávky
K 1. januáru 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny

-

-

-

K 31. decembru 2021

264 663,50

-

264 663,50

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2021

129 281,50

-

129 281,50

K 31. decembru 2021

107 192,50

-

107 192,50

K 31. decembru 2020

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2020

Softvér

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

004

007

Celkom
002

319 416,00
-

18 240,00

319 416,00
18 240,00

18 240,00

-18 240,00

-

337 656,00

-

337 656,00

159 400,50

-

159 400,50

48 974,00
-

-

48 974,00
-

-

-

-

Oprávky
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny

-

K 31. decembru 2020

208 374,50

-

208 374,50

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2020

160 015,50

-

160 015,50

K 31. decembru 2020

129 281,50

-

129 281,50
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V septembri 2019 Nadácia Slovenskej sporiteľne dala do užívania FinQweb aplikáciu v hodnote 93 936
EUR v súvislosti s projektom finančného vzdelávania. V septembri 2020 Nadácia Slovenskej sporiteľne
dala do užívania druhú časť aplikácie FinQweb v hodnote 18 240 EUR a v septembri 2021 Nadácia
Slovenskej sporiteľne dala do užívania tretiu časť aplikácie FinQweb v hodnote 34 200 EUR.
K 31.12.2021 a k 31.12.2020 Nadácia Slovenskej sporiteľne nedisponuje majetkom, na ktorý by bolo
zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. Dlhodobý nehmotný
majetok nie je predmetom poistenia.
2.

Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)

K 31. decembru 2021

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2021

Dlhové cenné papiere držané
Obstaranie dlhodobého
do splatnosti a Ostatný
finančného majetku
dlhodobý finančný majetok
024, 026
027

021

9 662 975,98
216 665,96
(216 323,18)
9 663 318,76

-

9 662 975,98
216 665,96
(216 323,18)
9 663 318,76

-

-

-

-

-

-

9 662 975,98
9 663 318,76

-

9 662 975,98
9 663 318,76

Opravné položky
K 1. januáru 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2021
Účtovná hodnota
K 1. januáru 2021
K 31. decembru 2021

Celkom

K 31. decembru 2020

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2020
Opravné položky
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2020
Účtovná hodnota
K 1. januáru 2020
K 31. decembru 2020

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti a Ostatný
dlhodobý finančný majetok
024, 026

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku

Celkom

027

021

9 654 938,80
220 931,55
(222 794,37)
9 900,00
9 662 975,98

9 900,00
-9 900,00
-

9 654 938,80
230 831,55
(222 794,37)
9 662 975,98

-

-

-

-

-

-

9 654 938,80
9 653 075,98

9 900,00

9 654 938 ,80
9 662 975,98

Nadácia vlastní podriadené dlhopisy T2 Dlhopisy SLSP 2028 I FIX vo výške 3 300 000 EUR s výplatou
kupónu ročne a T2 Dlhopisy SLSP 2028 II Float vo výške 3 300 000 EUR s výplatou kupónu polročne.
Termín, ku ktorému sú splatné tieto dlhopisy je 20. september 2028. Súčasťou účtovnej hodnoty týchto
cenných papierov k 31. decembru 2021 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo výške 40 350,27 EUR (31.
december 2020: 40 106,12 EUR).
Nadácia vlastní dlhové cenné papiere vo výške 3 000 000 EUR. Dlhopisy SLSP FIX3 2022 sú splatné 12.
apríla 2022, pričom kupón je splácaný v ročnom intervale. Súčasťou účtovnej hodnoty cenných papierov
k 31. decembru 2021 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo výške 13 068,49 EUR (31. december 2020:
12 969,86 EUR).
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Nadácia vlastní podiel v spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. v počte 9 akcií s menovitou hodnotou jednej
akcie 1000,00 EUR a s emisným kurzom jednej akcie vo výške 1100,00 EUR, čo predstavuje 1/401
podielu na základnom imaní spoločnosti.
3.

Pohľadávky (r. 037 a 042 súvahy)

3.1 Pohľadávky a prislúchajúce korekcie:
2021
Kategória pohľadávok

Pohľadávka
(brutto)

Pohľadávky z obchodného
styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom
združení
Spojovací účet pri združení
Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky
Celkom (r. 037 a 042)
z toho:
dlhodobé
krátkodobé

2020

Korekcia

Pohľadávka
(brutto)

Netto

Korekcia

Netto

-

-

-

288,00
-

-

288,00
-

-

-

-

288,00

-

288,00

-

-

-

288,00

-

288,00

3.2 Veková štruktúra pohľadávok
K 31. decembru 2021
Položka

Splatnosť
v lehote
po lehote
splatnosti
splatnosti

Celkom

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038)
Iné pohľadávky (r. 041)
Spolu dlhodobé pohľadávky

-

-

-

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)
Iné pohľadávky (r. 050)
Spolu krátkodobé pohľadávky

-

-

-

K 31. decembru 2020
Položka

Splatnosť
v lehote
po lehote
splatnosti
splatnosti

Celkom

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038)
Iné pohľadávky (r. 041)
Spolu dlhodobé pohľadávky

-

-

-

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)
Iné pohľadávky (r. 050)
Spolu krátkodobé pohľadávky

288,00
288,00

-

288,00
288,00

2021

2020

2 392 859,46
2 392 859,46

2 018 814,45
2 018 814,45

4.

Finančné účty (r. 051 súvahy)

K 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020
Položka
Peňažné prostriedky
Pokladňa, ceniny
Bankové účty bežné
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
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Peňažné prostriedky sú uložené na bežných účtoch v Slovenskej sporiteľni, a.s. Súčasťou bežných
bankových účtov je aj časť nadačného imania vo výške 38 783,78 EUR.
5.

Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy)

K 31. decembru 2021

Položka

Stav
k 1.1.2021

Riadok

Prírastky

Stav
k 31.12.2021

Úbytky

Náklady budúcich období

58

-

-

-

-

Príjmy budúcich období

59

0,00

98,97

0,00

98,97

Spolu

57

0,00

98,97

0,00

98,97

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
6.

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy)

Hodnota vlastných zdrojov krytia je 7 676 386,38 EUR. Predmet nadačného imania tvoria peňažné
prostriedky a dlhové cenné papiere, ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638 783,78
EUR, nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov vo výške 1 020 041,43 EUR a výsledok
hospodárenia za rok 2021 vo výške 17 561,17 EUR.
K 31. decembru 2021
Položka

Stav
k 1. 1. 2021

Prírastky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2021

Presuny

Imanie a fondy
Základné imanie
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
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

6 638 783,78

-

-

-

6 638 783,78

6 638 783,78
-

-

-

-

6 638 783,78
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 011 577,18

-

-

8 464,25

1 020 041,43

8 464,25
7 658 825,21

17 561,17
17 561,17

-

(8 464,25)
-

17 561,17
7 676 386,38

K 31. decembru 2020
Položka
Imanie a fondy
Základné imanie
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

Stav
k 1. 1. 2020

Prírastky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2020

Presuny

6 638 783,78

-

-

-

6 638 783,78

6 638 783,78
-

-

-

-

6 638 783,78
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Položka
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

6.1.

Stav
k 1. 1. 2020

Prírastky

Úbytky

1 031 742,56

-

-

-

-

(20 165,38)

8 464,25

7 650 360,96

8 464,25

Stav
k 31. 12. 2020

Presuny

-

-

-

(20 165,38)

1 011 577,18

20 165,38

8 464,25

-

7 658 825,21

Vysporiadanie straty za rok 2020

Položka
Účtovný zisk

2020
8 464,25

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do ostatných fondov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Prevod do sociálneho fondu
Úhrada straty minulých období
Iné

2021
8 464,25
-

7.

Rezervy (r. 075 súvahy)

7.1.

Zákonné a ostatné rezervy (r. 076 až 078 súvahy)

31. december 2021
Položka
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078)
z toho:
Rezerva na nevyfakturované služby
a dodávky, obstaranie majetku

Stav
k 1. 1. 2021

Tvorba

Použitie

Stav
k 31. 12. 2021

Zrušenie

5 711,01

6 338,20

(5 711,01)

-

6 338,20

5 711,01

6 338,20

(5 711,01)

-

6 338,20

31. december 2020
Položka
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078)
z toho:
Rezerva na nevyfakturované služby
a dodávky, obstaranie majetku

8.

Stav
k 1. 1. 2020

Tvorba

Použitie

Stav
k 31. 12. 2020

Zrušenie

11 163,33

5 711,01

(11 163,33)

-

5 711,01

11 163,33

5 711,01

(11 163,33)

-

5 711,01

Záväzky (r. 087 súvahy)

Položka
Krátkodobé záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Záväzky – nevyfakturované dodávky
Spolu krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

Riadok

Spolu
k 31. 12. 2021

Spolu
k 31. 12. 2020
-

-

087

600,00
600,00

-

079

-

-
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9.

Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy)

31. december 2021
Položka

Riadok

Výdavky budúcich období krátkodobé
z toho:
zrážková daň z úrokov z dlhových CP
Spolu

Stav
k 1. 1. 2021

Prírastky

Stav
k 31.12.2021

Úbytky

102
10 084,43
10 149,56
10 084,43 10 149,56

102

(10 084,43)
(10 084,43)

10 149,56
10 149,56

Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2021, ktoré budú vyúčtované až v roku 2022
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov.
31. december 2020
Položka

Riadok

Výdavky budúcich období krátkodobé
z toho:
zrážková daň z úrokov z dlhových CP
Spolu

Stav
k 1. 1. 2020

Prírastky

10 438,37
10 438,37

10 084,43
10 084,43

Stav
k 31.12.2020

Úbytky

102
102

(10 438,37)
(10 438,37)

10 084,43
10 084,43

Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2020, ktoré budú vyúčtované až v roku 2021
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov.
31. december 2021
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu:
(r. 103 súvahy)
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
zostatku dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov
EÚ
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane
zostatku finančných prostriedkov získaných
charitatívnou dražbou
zostatku finančných prostriedkov získaných
formou darov
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo
sponzorského
Spolu

Stav
k 1. 1. 2021

Prírastky

Stav
k 31.12.2021

Úbytky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 601 885,34

1 015 586,64

-

-

1 601 885,34

(1 015 586,64)

-

-

-

-

-

-

3 121 152,64

2 869 056,22

(3 122 098,65)

2 868 110,21

-

-

-

-

(4 137 685,29)

4 469 995,55

4 136 739,28

4 470 941,56

Výnosy budúcich období tvoria v roku 2021 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%)
za rok 2019 a 2020 a finančné prostriedky získané formou darov.
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31. december 2020
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu:
(r. 103 súvahy)
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
zostatku dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov
EÚ
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane
zostatku finančných prostriedkov získaných
charitatívnou dražbou
zostatku finančných prostriedkov získaných
formou darov
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo
sponzorského
Spolu

Stav k 1. 1.
2020

Prírastky

Stav
k 31.12.2020

Úbytky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

996 373,17

1 015 586,64

(996 373,17)

1 015 586,64

-

-

-

-

3 287 064,83

3 121 152,64

(3 287 064,83)

3 121 152,64

-

-

-

-

-

4 283 438,00

4 136 739,28

(4 283 438,00)

-

4 136 739,28

Výnosy budúcich období tvoria v roku 2020 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%)
za rok 2019 a finančné prostriedky získané formou darov.

IV.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

VÝNOSY
1.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 60 výkazu ziskov a strát)

Položka
Výnosové úroky
v tom:
úroky z dlhopisov SLSP
Spolu

2.

Riadok
60

2021
163 589,98

2020
165 992,75

60

163 589,98
163 589,98

165 992,75
165 992,75

Prijaté príspevky od iných organizácií a príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 68
až r. 71 výkazu ziskov a strát)

Položka
Prijaté príspevky
v tom
príspevky od iných organizácií
príspevky od fyzických osôb
príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

Riadok
68
69
71

2021

2020

254 693,43
17 680,09
861 348,80
1 133 722,32

636 699,07
110,00
1 020 486,90
1 657 295,97

Prijaté príspevky v roku 2021 tvoria finančné príspevky od iných organizácií, fyzických osôb ako aj
príspevky z 2% podielu zaplatenej dane.
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NÁKLADY
3.

Poskytnuté príspevky (r. 33 až r. 37 výkazu ziskov a strát)

Položka
Poskytnuté príspevky
v tom
príspevky iným organizáciám
príspevky fyzickým osobám
príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

Riadok
34
35
36

Oblasť podpory
Šport
Kultúra
Vzdelávanie*
Sociálna pomoc a zdravie
Občianska spoločnosť
Životné prostredie
Spolu

2021

2020

103 550,00
11 380,00
746 918,00
861 848,00

517 141,00
19 850,00
853 500,00
1 390 491,00

2021
80 650,00
73 000,00
350 933,60
365 448,00
76 000,00
96 444,00
1 042 475,60

2020
81 141,00
99 000,00
390 186,90
731 150,00
93 500,00
162 500,00
1 557 477,90

* Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla v roku 2021 finančné dary a granty vo výške 861 848,00 EUR.
Okrem toho financovala dve zmluvy o spolupráci pre program finančného vzdelávania FinQ
vo výške 114 430,80 EUR z podielu zaplatenej dane a 66 196,80 EUR z iných zdrojov (2020: 166 986,90
EUR z podielu zaplatenej dane a 96 107,34 EUR z iných zdrojov).
4.

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 36 výkazu ziskov a strát)

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
obdobia

Finančné dary v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, občianskej
spoločnosti, sociálnej pomoci a zdravia a v oblasti životného
prostredia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

861 348,80

-

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

5.

1 601 885,34

Hospodárske náklady

Položka
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady na overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Hospodárske náklady, z toho:
spotreba materiálu
náklady na cestovné
náklady na reprezentáciu
Ostatné služby, z toho:
nájomné
reklamné služby
služby podľa servisnej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
IT služby+ webová stránka
náklady na projekty
Iné
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Osobitné náklady
Ostatné náklady
Odpisy
Spolu

Riadok
07

2021

2020
1,20
1,20
-

1,20
1,20
-

01
05
06

5 387,48
184,65
28,00
5 174,83

14 232,18
180,45
14 051,73

07
07
07
07
07
07

322 699,20
3 063,31
57 295,20
58 798,49
198 603,00
4 939,20

314 482,26
3 004,15
53 677,61
71 467,04
181 708,66
4 624,80

54,60
1 015,07
1 374,49
56 289,00
386 766,44

74,60
14 294,19
736,42
48 974,00
392 794,85

15
17
18
22
24
25
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V.

DAŇ Z PRÍJMOV

Nadácia v zdaňovacom období roku 2021 mala len zdaňovaný úrokový príjem vo výške 163 589,98 EUR
(v roku 2020: 165 992,75 EUR), z ktorého sa daň vyberá zrážkou so sadzbou 19 % podľa § 43 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Všetky ostatné príjmy sú oslobodené od
dane z príjmu.
1.

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 78 výkazu ziskov a strát)

Položka
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

VI.

Riadok
75
76
78

2021
48 643,26
(31 082,09)
17 561,17

2020
40 002,87
(31 538,62)
8 464,25

PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nadácia v roku 2021 neúčtovala na podsúvahových účtoch. (Nadácia v roku 2020 neúčtovala na
podsúvahových účtoch).

VII. PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY
Nadácia v roku 2021 neeviduje žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce zo
súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv
o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia. (Nadácia v roku 2020
neevidovala žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí,
poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,
z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia.)

VIII. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
Nadácia v roku 2021 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. (Nadácia v roku 2020 neevidovala žiadne položky ostatných
finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.)

IX.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu
medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny
komodít a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva
naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností
pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie, predovšetkým
obmedzenie dodávateľských a odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto udalostí na Nadáciu
však v danom momente nie je možné úplne predvídať.
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