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1. ÚVOD

Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná ‚ fl.O. So sid]om: SNP 469/44, iČO: 45

74 28 12 vznikla dňa 04/03120 14 na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre podľa

ustanovenia 9 ods. 1 zákona č. 2 13/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich

všeobecne prospešné služby v platnom zneni (ďalej len Zákon“).

Centrum pomoci Kalná, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

• poskytovanie poradenstva občanom v róznych životných či krizových situáciách,

• poskytovanie pomoci občanom seniorom v domácnosti pri základných sociálnych

úkonoch službou rodinní asistenti,

• občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby z dóvodu vážneho zdravotného

stavu prechodného, prípadne trvalého a nemajú posudok o odkázanosti na sociálnu

sluŽbu tj. nembžu využit‘ opatrovateľskú službu obce,

• pomoc v oblasti rehabilitácie, či rozvíjaní sociálnych zručnosti,

• sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám.

• sociálna prevencia.

Služby organizácie sú poskytované a vykonávané na základe krizovej intervencie a

individuálnych potrieb každého občana.

Hlavným cieľom Centra pomoci Kalná no, je najmä: poskytovanie sociáinych služieb.

Orány neziskovei orunizácie sú:

správna rada- najvyšší orgán,

dozorná rada- kontrolný orgán,

riaditeľ no.- štatutárny orgán.

Správna rada 5. Helena Vargová.

1. Mgr. Soňa Kockovi 6. Roland Bogár,

2. Jolana Siposová, 7. Mgr. Eva Krčková.

3. Helena Patassyová. 8. Ing. Otto Lúdl.

4. Klára Pokoracká.
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Dozorná rada:

L Mgr. Denisa Belfiová,

2. Ing. Andrea Vajdová.

3. Mgr. Bořena Zummerová

Riaditeľ: Mgr. Tóthová Ivana

2. PREHLAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2018

Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná no. /ďalej len CPK! vznikla

04032014 registráciou na Okresnom úrade vNitre. V roku 2018 srne pokračovali

v poskytovaní a skvalitňovani našich služieb.

V roku 2018 organizácia poskytovala 5 sociálnycli služieb (prepravná služba,

opatrovateľská služba, denně centrum, požičiavanie pomöcok, terénna sociálna služba

krízovej intervencie) a službu rodinného asistenta. K 3 1.12.2018 bol stav zameslnancov 20.

Opatrovateľská služba I

Prepravná služba 1

Denné centrum 2

Rodinný asistent

Dohoda o vykonaní práce 2

Ině (riaditeľ CPK, asistent CPK účtovnik) 3

V roku 2018 organizácia Centrum pomoci Kalná n. o. poskytovala opatrovateFsků

službu spolu 32 prijímateľom sociálnej služby. Služba bula tnancovaná z dotácie

Implementačnej agentúrv MPS VaR po dobu 4 mesiacov.

Aj v roku 2018 sme zabezpečovali prepravnú službu osobným motorovým vozidlom.

Priemerný denný počet prepráv bol v rozsahu 12 — 15 prepráv, t j. 200 — 300 prepráv

mesačne. Za rok 2018 bol priemerný počet najazdených km mesačne 2673 km. Prepravná

služba eviduje k 3 1.12.2018 priemerný mesačný počet prijímatel‘ov sociálnej služby vpočte

40 — 50 klientov, individuálne podl‘a mesiaca z obce Kalná nad Hronom a z mých obcí.

Prijimatelia využívajú prepravu prevažne k lekárovi, na dialýzu, aině....

Služba rodinného asistenta sa poskytovala v nezmenenej forme. V roku 2018 sa nám

počet prijírnateľov služby rodinného asistenta ustálil, niektori prijímatelia prešli pod

opatrovateľskú službu, ale počet sa rapídne neznižil. Služba sa poskytovala v pravidelných aj
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nepravidelných mesačných intervaloch cca [0 klientom. Za rok 2018 sme vytvorili 9 nových

zmtúv na poskytovanie služby rodinného asistenta.

Prevádzka Denného centra začala poskytovat‘ sociálne služby denne od 08.00 hod. do

15.30 hod. V roku 2018 sme získali fnančné prostriedky v sume 2.630,-€ z OZ Hont Iekov,

vďaka ktorým srne zakúpili zariadenie do Denného centra a rehabilitačnej miestnosti.

rámci denného centra sa konal výlet do Bohunic, exkurzia vodného mlyna, muzeálna

prehliadka, rovnako sa zúčastnili aj výletu do Poľnohospodárskeho múzea v Nitre a na rózne

mé kultúrne podujatia.

Vďaka príspevku NSK sme v Dennom centre spustili projekt Športom k mobilizácií,

v rámci ktorého sme zaviedli pravidelné cvičenie. Projektom sme chceli rehabilitovat‘ a

mobil izovať sociálne odkázaných občanov, ktorým poskytujeme starostlivosť. V rámci

projektu sa organizovati pravidelné stretnutia seniorov a tZP, pri ktor ch sme motivovali

seniorov k pohybu, ktorý je veľmi dóležitý k udržaniu zdravotného, ale aj psychického stavu

prijimateľov sociálnej služby.

V dennom centre sa pracovalo na posilňovaní jemnej motoriky, precvičovani pamäti

róznymi technikami.

Ďalšia aktivita podporená NSK bola ..Retro párty“. Je to udalosť. na ktorej sa stretnú

tri generácie — stan rodičia, rodičia. vnúčatá. Prežijú spoločné chvile pri dobrej hudbe, tanci.

zábave. Počas večera vystúpia deti s tanečným programom a program spestria aj naši seniori,

Zastúpené sú všetky vekové kategórie nevynímajúc zdravotne postihnutých a občanov

odkázaných na pomoc inej osoby, ktorý sa dlhodobo nezúčastňujú aktivneho spoločenského

života. Zmyslom celého večera je súdržnosť a sila rodiny, priateľstvo, empatia, starostlivosť

a záujem o druhého. Do organizácie „malou“ troškou prispejú naši seniori výrobou ozdób

a samotnej výzdoby, ktorú zhotovovali klienti Denného centra v rámci tvorivých aktivit.

V rámci poskytovania služby krízovej intervencie, sa vykonávalo vyhľadávanie FO

v nepriaznivej soc. situácií s trvalým pobytom na území Kalnej nad Hronom. Poskytovalo sa

sociálne poradenstvo osobám v krízovej sociálnej situácii, kde sa nešili otázky sociálnej

pomoci v oblasti sociátneho zabezpečenia ako sociálne dávky, d‘alej krizové bývanie.

starostlivosť o maloletých, zanedbávanie školskej dochádzky a sociálne mé sociálne

problémy, ktoré bob potrebné riešiť intervenciou. Priemerný počet prUímateľov tejto služby

za rok 2018 bob 9 klientov. Okrem týchto prijímateľov sa nešili malé ponadenstvá, v rámci

usmerňovania pri vybavovaní róznych žiadostí, pomoc pri uplatňovaní práv a právom

chránených záujmov So súhlasom plnoletej osoby a poradenstvo pri komunikácií v úradnom

styku avo vybavovaní mých vecí v záujme FO.
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CPK pomáhala s rozvozom stravy seniorom do domácností v spolupráci s miestnym

stravovacím zariadenmni Služby Kalná s.r.o.. Za rok 2018 bol rozvoz obedov do miesta

trvalého bydliska zabezpečený v priemere 15 seniorom v obci.

CPK okrem svojich základných činnosti koordinovala činno« poberateFov dávky v

hmotnej núdzi Za rok 2018 bob evidovaných 7 poberateľov dávky hmotnej núdzh

K 31.122018 sme evidovali 5 poberateľov, ktori dávku neodrábali, nakofko mali doklad

o pracovnej neschopnosti.

V roku 208 sme zriadili web stránku www. cpkalna.sk.

CPK n. o pre obec Kalná nad Hronorn vypracovala sociálne posudky o odkázanosti na

sociálnu službu, poskytovala poradenstvo v tejto oblasti. Za rok 2018 sme vytvorili 11

posudkov o posúdení i preposúdeni odkázanosti na sociálnu službu.

Vjúli 2018 organizácia organizovala v spolupráci s obecným úradom denný detský

tábor Kalňáčik, ktorého sa zúčastnilo 59 detí.

V novembri 2018 sme uskutočnili susedskú zbierku Sused pomáha susedovi.

V rámci zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb boli zamestnanci CPK

preškolení vzdelávacou agentúrou ADEVEC v oblasti rozvoja emocionálnej inteligencie.

Supervízia, ktorá patrí k dóležitým štandardorn kvality sociálnych služieb sa v roku 2018

konala pre zamestnancov dvakrát,t.j. lx za polrok.

CPK n. o. v roku 2018 pokračovala s prípravou a zavádzaním štandardov kvality

poskytovaných služieb podľa Zákona 448/2008 Z. z. o sociátnych službách.

Porada pracovníkov CPK n. o. sa konala v pravidelných intervaloch každý mesiac.

Správna rada v roku 2018 zasadala 3 krát. V roku 2018 došlo k zmene členov správnej

rady, na základe štatútu podľa ktorého prešlo 4 ročně funkčně obdobie týchto orgánov

Členmi správnej a dozornej rady sana základe zvolenia obecného zastupitel‘stva stali:

Správna rada:

1. Mgr. Soňa Kocková, 5. Roland Bogár,

2. Dana Garajová. 6. Mgr. Eva Krchová.

3. Klára Pokoraczká. 7. Helena Vargová.

4. Ing. Gabriella Nádašdyová, 8. Ing. Otto [Sdl.

Dozorná rada

1. Mgr. Denisa Belfiová,

2. Ing. Andrea Vajdová.

3. Mgr. Bořena Zummerová.
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Organizácia bola v roku 2018 príjemcom 2% z dane v siime I .230,96E,

V roku 2018 organizácia pracovala v duchu vízie, ktorú si správna rada schválila na

svojorn zasadnutí prevádzkovať a doplnif sjet‘ komplexnej sociálnej starostlivosti tak, aby

sme zabezpečili zotrvanie prijimateľa sociálnej služby v domácom prostredi čo najdlhšie.

Služby chceme rozvíjať a skvalitňovať vzdelávaním zamesrnancov v oblastiach, ktoré

podporujú prijimateľa sociálne] služby v sebestaČnosti a sociálne ho aktivizujú, Čim

zvyšujeme kvalitu jeho života.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEi OBSIAHNUTÝCH

V súlade s * 4 ods. 2 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnoiu znení

Centrum pomoci Kalná, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktoni účtovnej uzávierky. Príprava

a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp

1.etapa: prípravné práce — sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za

daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov

a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií,

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. údajová uzávierka,

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka,

4. účtovný audit n.o.

ÚČtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníclva.

Na základe účtovnej závierky Centrum pomoci Kalná, n. o. zostavuje Súvahu a Výkaz

ziskov a strát. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú

súčast‘ou daňového priznania dani z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTQRA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho Fondu

a z rozpočtu obce prekročili v roku 2018 sumu 33. 193,- a príjmy Centra pomoci Kalná

no., za rok 2018 boli vyššie ako 65.969 E, bol vykonaný audit v súlade s 33 ods. 3
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Zákona č. 375/20 IS. Z. z. o tinančnej kontrole. Správa nezávislého audítora je prílohou

vÝročnej správy za rok 2018.

5. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH AVÝDAVKOV

4.919,- €

154.85 €

238.370,75 €

9.052,28 €

Príjm (vE) Výdavky (vE) Zostatok k 3112.2018

Celkom 247.423,03 238.370,75 9.052.28

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÁZKOV ORGANIZÁCIE

Počiatočný stav k 01.01.2018 0,00€

Výnosy za rok 2018:

a.) Dotácie ( NSK, Národný projekt, Hont- Tekov) /691/ 63.659,49 €

b.) Výnosy z poskytovania služby /602/ 182.444,79 E

c.) Prijaté dary pre sociálne znevýhodnené deti /646! 80,- E

d.) Úroky na BC /644/ 7,79 E

e.) 2% príspevok z podielu zaplatenei dane /665/ 1.230.96 E

Výnosy spolu 247.423,03 €

Náklady za rok 2018:

a.) Spotreba materiálu /501! 14,969,45 E

b.) Opravy a udržiavanie /511/ .665,35E

c.) Cestovné náklady /512/ 1.108,48 E

d.) Ostatné služby /518/ 13.839,93 E

e.) Mzdové náklady /521/ 141.470,82 E

f.) Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poist. /524! 45.754,42 E

g.) Ostatně sociálne náklady /525! (DSS. sociálny fond) 1.780,- E

h.) Zákonné sociálne náklady /527! 10.254,69 E

ch.) Dary /546! 480,- €

i.)Iné ostatné náklady /549! 1.973,76E

j.) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a hmot. (auto) /551!

k.) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek /558/

Náklady spolu

Zostatok k31.12.2018
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7. ZMENYA NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada Centra pomoci Kalná n. O. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte,

avšak došlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie. V zmysle Štatútu Centra

pomoci Kalná, n.o. sa vytvorili potrebné predpoklady, aby nezisková organizácia rozvíjala

ďalšie aktivity, podľa druhov poskytovaných všeobecne prospešných sociálnych služieb.

Centrum pomoci Kalnä n.o.
gNP459. 935 32 Kná nad Hrcncrn

Mgr. Tot o‘a Ivana
Riaditeľ n. o.

Príloha č. 1:
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SPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH DEN NÉHO CENTRA CPK

ZA ROK 2018

Mesiac Názov aktivity Použitá technika

FEBRUÁR Retro party
Pletenie košíkov
Spoločenské a kartové hry, relaxačné omaľovanky
Pletieme vel‘konočhě slie6čky

Tréning pamäti
Flitrové a špagátové veľkonočné vajíčka

Papierový pedig

MAREC Pletieme veľkonočné venčeky

Papierový pedig
Zdobenie vajíčok

Spoločenské a kartové hry, relaxačné omaľovanky
Vyrábame kvety z papierových roliek
Veľkonočná girlanda na okno
Veľkonočné trhy
Tréning památi

Papierový pedig

tvorenie Z

Tvorenie

ÁŘI[ Púpavovýobrázok

papiera
Z papiera

Upratovaniezvyškov átok

JANUAR Papierové kvety Tvorenie z papiera
Spoločenské a kartové hry, relaxačné omaiovanky
Papierové vlajočky Tvorenie Z papiera
Lapače snov Tvorenie z látky a vlny
Tréning pamti
Kvetinkové amulety Tvorenie z hliny
Príprava tomboly na retro party Baleníe darčekov

MM Podnosy pletené z papiera Papierový pedig
Spoločenské hry, relaxačné omaľovanky
Pečenie Kulinoterapía
Kartové dopoludriia - žolík
Sijeme vtáčikov Sitie
Hudobné dopoludnia Muzikoterapia
Rozhovory o zdraví Diskusia
Tréning památi
Prechádzka na levickom jarmoku Výlet
Krabičky z pohl‘adníc Tvorenie z papiera
Recyklujeme plechovky Tvorenie z plechoviek

JÚN Spoločenské hry, relaxačné omaľovanky

Spoločenské a kartové hry, relaxačné omaľovanky

Tkaně podložky pod poháre
: Maľované kamienky

• Voňavá šišková dekorácia Maľovanie

Tvorenie z látky a papiera

Tréning parnäti
Maľované fľaše s novinovými obrázkami

Výlet Skalné obydlia v Brhlovciach

Tkanie na kartóne
Mal‘ovanie
Maľovanie

Výlet
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Cvičenie na fitloptách
Hudobné popoludnia Muzikoterapia
Rozhovory o zdraví Diskusia
Pečenie, varenie Kulinoterapia
Kvetinová dekorácia Tvorenie z papiera
Batóžková opekačka v Bohunickom mlyne Výlet
Recyklujeme krabice Tvorenie z krabic
Ručné práce — háčkovanie, pletenie Háčkovanie, pletenie
Tréning památe

j
Brmbolcové podsedáky Tvorenie z priadzi

. Prednáška RÚVZ — Zdravý životný štýl
Koberčeky zo zvyškov látok Tvorenie z látky

: Výlet Slovenské poľnohodpodárske mózeum v Výlet
• Nitre

.JÜL Spoločenské hry, relaxačné omaľovanky
Varenie, pečenie Kulinoterapia
Kartové dopoludnia - žolík
Príprava aktivit na letný tábor
Posedenie v záhrade s hudbou Muzikoterapia
Pamäťové cvičenia
Filmové dopoludnia
Pribornik pletený z papiera Papierový pedig
Ručné práce Háčkovanie, pletenie
Tvorenie Z mušličiek
Lapače slnka

AUGUST Lapače slnka Tvorenie z papiera a korálok
Antistresové omaľovanky pre dospelých Colorterapia
Varenie/pečenie Kulinoterapia
Kartové_dopoludnia_-_žolík
Ručné práce Háčkovanie, pletenie
Pamäťové cvičenia
Hudobné dopoludnia Muzikoterapia
Filmové dopoludnia
Maľované fľaše Maľovanie
Rámiky_na_obrázky Tvorenie_z_róznych_materiálov
Kamienkové obrázky Tvorenie z kamienkov

SEPTEMBER Turnaj v petangu na Športovorn dni I

Varenie/pečenie Kulinoterapia
• Antistresové omaľovanky pre dospelých Colorterapia
• Kartové dopoludnía - žolík

Ručné práce Háčkovanie, pletenie
Tréning pamäti
Hudobné dopoludnia Muzikoterapia
Dokončujeme nedokončené Rózne techniky
Prehliadka speváckych skupin JDS Výlet
Batöžková opekačka v Klube dóchodcov Opekačka
Filmové dopoludnia
Oslavujeme Máriu Oslava menín
Lúpeme orechy
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Tvoríme jesenné tekvičky — Tvorenie z látok
Pletieme košíčky Papierový pedig

OKTÓBER Lúpeme orechy
Antistresové omaľovanky pre dospelých Coiorterapia
Kvety zo šišiek Tvorenie zo šišiek
Kartové dopoludnia
Hudobné dopoludnia Muzikoterapia
Tréning pamäti
Ručné práce Háčkovanie, pletenie
Filmové dopoludnia
Girlanda z papierových listov Tvorenie z papiera
Joga Cvičenie
Pilates Cvičenie
Dušičkové venčeky Tvorenie Z prírodných

materiálov

NOVEMBER Sťahovanie Denného centra
Antistresové omaľovanky pre dospelých Colorterapia

. Joga Cvičenie
Pilates Cvičenie
Kartové dopoludnia - žolík

: Ručné práce Háčkovanie, pletenie
: Filmové dopoludnia

Hudobné dopoludnia Muzikoterapia
• Papierové vianočné stromčeky Tvorenie Z papiera

Tréning pamäte
Varenie/pečenie Kulinoterapia
Brmbolcové ozdoby — snehuliaci, mackovia... Tvorenie Z priadZí
Vianočni škriatkovia Tvorenie z látky
Vianočné venčeky Tvorenie z róznych materiálov
Šiškové ozdoby Tvorenie ZO šišiek

DECEMBER Vianoční anjeli z mušli Tvorenie z mušlí
Zdobenie vianočného stromčeka, mikulášske
popoludnie
Antistresové omaľovanky Colorterapia
Ručné práce Háčkovanie, pletenie
Hudobné dopoludnia Muzikoterapia
Tréning památi
Pilates Cvičenie
Joga Cvičenie
Vianočné vločky z lekárskych paličiek Tvorenie z paličiek
Kartové dopoludnia - žolík
Vianočné ozdoby z pohľadníc Tvornie z pohľadníc
Filmové dopoludnia
Betlehemy z paličiek Tvorenie Z lekárskych paličiek
Vianočné trhy
Vianočné popoludnie s pečením a koledami
Vystúpenie tanečného súboru Zo Špeciálnej školy

1)



SPRÁVA NEZÁVISLÉhO AUDíTORA
Zakladateľom, správnej rade, dozornej rade a riaditel‘ovi neziskovej organizácie Centrum pomoci

Kalná no.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Centrum pomoci Kalná n.o.

(,‚Nezisková organizácia“). ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018. výkaz ziskov a strát za rok

I končiaci sa k uvedenému dátumu. a poznámky. ktoré obsahujú súhrn vznamných účtovných zásad
a účtovných metód.

‚ Podľa mójho názoru. priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz fnančnej situácie

J Neziskovej organizácie k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu podľa zákona Č. 431/2002 Z.z. o úČtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovnhctve“).

Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodnch audítorských štandardov (International Standards on

J Auditing. ISA). Moja zodpovednosť podl‘a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
auditora za audit úČtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie som nezávislá podl‘a ustanoveni zákona

-‚ Č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

J neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o štatutámom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu auditora, relevantných pre mój audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatně požiadavky
týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená. že auditorské důkazy. ktoré sorn získala,

] poskywjú dostatoČný a vhodný základ pre mój názor.

Zodpovednost‘ štatutámeho oránu za úČtovnú závierku
Statutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podl‘a zákona o úČtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v důsledku podvodu
ateho chyby.

Pri zostavovanf účtovnej závierky je štatutárnv orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Neziskovej organizácie nepretržite pokraČovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich

J sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by malv úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovat‘ aleho
ukončit‘ jej činnosť, aleho by nemal inú realistickú možnost‘ než tak urobit‘.

1 Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierkv

J Mojou zodpovednosfou je získaf primerané uistenie. či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v důsledku podvodu aleho chyby. a vydať správu audítora, vrátane

1 názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nic je zárukou toho, že audit vykonaný
J podl‘a medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také eXistujú.

Nesprávnosti můžu vzniknúť v důsLedku podvodu alebo chyby a za významné sa považujů vtedy. ak



by sa dalo odóvodnene očakávaf. že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické
rozhodnutia používatel‘ov. uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných nudítorských štandardov. počas celého auditu
uplatňujem odborný úsudok a zachovávame prof‘esionálny skepticizmus. Okrem toho:

Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky. či už v dósledku
podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reaguj úce na tieto riziká
a získavam audítorské dókazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskvtnutie základu pre mój
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyšŠie ako toto riziko
v dósledku chyby. pretože podvod móže zahtňat‘ tajnú dohodu. falšovanie. úmyselné
vynechanie. nepravdivé vyhtásenie alebo obídenie internej kontroly.

• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sorn mohla navrhnúf
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nic za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Neziskovej organizácie.

• Hodnotím vhodnost‘ použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranost‘ účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií. uskutočnené štatutárnym orgánom.

• Robím záver o tom. či štatuiárny orgán vhodne v účtovníclve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dókazov záver o tom. či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami. ktoré by mohli významne
spochybnit‘ schopnosf Neziskovej organizácie nepretržite pokračovat‘ v činnosti. Ak dospejem
k záveru, že významná neistota eXistuje, som povinná upozorniť v mojej správe auditora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovat‘ mój názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dókazov získaných do dátumu
vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však móžu spbsohiť, že
Nezisková organizácie presiane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotím celková prezentáciu. štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to. či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spósobom. ktorý vedie k leh vernému zobrazeniu,

Správy k d‘alším požiadavkám zákonov a mých právnych predpisov

Správa k informáciátn, které sa uvádzajú ve výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo vÝročnej správe. zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Mój vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzfahuje na
mé informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s audhom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenic, či tieto informácie nic sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej

-J závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila
som. či výročná spráwi neziskovej organizácie Centrum pomoci Kalná obsahuje inřorrnácie.

ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonanch počas auditu účtovnej závierkv. podl‘a mójho názoru:

- inf‘orrnácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2O8 sův súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,

- výročná správa obsahuje inf‘ormácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas
auditu účtovnej závierky. som povinná uviesf. či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej



správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neeXistujú
zktenia, ktoré by soin mal uvjesť.

24.06.20 19

Ing. Zuzana Kováčová, číslo ticencie 1 02
Viničná 6070/7, 968 01 Nová Baňa
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ÚČTOVNA ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky

v sústave podvojnéhQ účtovnictva

zostavenák 3 1 - I 2 . 2 O I 8

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Mesiac Rok

2024046112 od 01 2018X riadna zostavená Za obdobie
CO do 12 2018
4 S 7 4 2 B 2 mirnoriadna schválená

SID St< NACE Bezproslredne od 0 I 2 O 1 7
I (vyznacl Sas) predchadzajuce

88990 obdobie do 12 2017

Pr[ložené súčasti účtovnej závierty

X Súvaha (Úč NUJ 1-Úl) X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(vyznačí Sas)

Obchodné meno alebo názov účlovnej jednotky

Cent rum pomoci Kalná n. o

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena
: zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štaüjtárneho orgánu Bleho

I B • O 6 - 2 O I 9 účtovníctva: účtovnej závierky: člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. .20

Sídlo účtovflej jednotky

Ulica Číslo

SNP 469/44

Psč Obec

93532 Kálna nad Hronom

Číslo telefónu Čísto faxu

O I O I
E-mailová adresa

L Strana I

Čiselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zlava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdno.
Údaje sa vypiňajú paličkovým pismom (podIa tohto vzoru), ptsacm strojom alebo tlačiarňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÁBČDÉFGH1JKLMNOPQRŠTÚVXÝŽ 0123456789

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Súvaha (ÚČ NUJ 1-Dl)

Strana aktiv

A. NEOBE2NÝ MAJETOK SPOLU

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Oceiitefné práva

Obstaranie dlhodobého nehmotného majeUu

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný niajetok

2. Dlhodobý hmotný niajetok

Pozemky

Umelecké dieta a zbierky

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľnýcti Voci

Dopravné prcstriedky

Pestovate[ská cetky trvatých porastnv

Základné s:ádo a Iažé zv srala

IČO4_5742812 /SID___

I
-

Bezprostredne
- Beiné účtovně abdobie predchádnjúce
C. Ĺ účtovné obdobte

Brutto j Korekcia Netto

b I

r.002+r.009+v.021 001 3.3 741

004

014(014+091 AO) 005

006

(041-093)‘ 001

(051-095 AO): 008

rol o až r020 009

(031) 010

(032) 011

02l-(081+092 AO) 012

022-(082+092 AO) 013

023-(083+OG2AO)! 014 —

o25-(oas+092 Aů)ľ 015

026-(0854052 AÚ 015

026-(oaa.092 AO 017

029-(089+092 A01 018

(042-09-4)‘ 019

r.022 až raIS 021

(051-095 AO) 022

023

(065-095 AO) 024

Drobný dthodý hmotný niajelo<

Ostatný dthodobý hmotný majetD<

Obstaranie dthodobého hmotného majetku

Poskytnuté precdavky re dthodobý hmctrý mae:ok

3. Dlhodobý flnančný majetok

Padie)ove cenné papiers a pzid:e)y v otcnočných spo:očrostiach
V oviédanej osobe

Olhové cenné papiere držené do sptatnosti

Póžičky podnikem v skupme ostatné póžičky (066+067)-096 AO 025

(069-096 AO) 026

Nehmotné stedky z ojovej a chdobrej činnosti 012-(0‘12+091 AO)‘

Sokvér 0i3(013+09l AO)

r.003 až r.00S 002

2

033

Netto ‘

ostatný d)bodobý nehmotný majetek j0181019)-(0754079+091 AU),

V 026 22713 13041

33 741 11028 22713

X

X

13041

33 741 Ii 028 22113 1041

(052-095 AO) 020

Pod,etové cenné paplere a podat>‘ V obchodných spoločnostiach —
--

podstatnTn vp)>cm (052-095 AO)

12000

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Obstaranie dltiodobého finančnél‘e majetku (043-096 AO) 021

Poskytnuté preddavky ne dthodobý finančrý ma)otok (053-096 AO) 028
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:
r.030+r.0374r.0424-r.051 029

r.031 až r036 030

Tova - (132+13g)--96 035

Pcskytnuié povádzkové pedday na zásoby (314 A(-39l Ai) 036

2. Dlhodobé pohradáviy - -
— r.038 až r041 037

Pohíadá*y z cbchodnéhc sryioi (311 AU a 314 AÚ)—391 AU 036

Osané oohadá-My (315 AL-391 AU) 039

-Pohíadávky voči účaslníkorn ‚druženi (358 AÚ-391 AU) 040

‘Ině pohradávky (335 AU+373 AÚ+375 AU+378 AC)-391 AU 041

Krátkodobé pohVadávky r.043 až rOSO 042

Pohľadávky z obchodného styku — (311 AÚ až 314 AU)-391 AU 043J

Ostatně pobťadávky - (315 AÚ391 AU) 044

Zúčtovaníe So Socĺálnou poisťovimnu a zdravotnými poisIovňaml (336) 045

155 519 - 3300

155 619 -
- 714

Suvaha(UcNUJ 101)

Strana aktív

_____ - -

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. Zásoby

Č. r.

ICO45_74 28 l2i/SID J I
Bazprostredne I

Bežná ůčtovné obdobio - predchádzaúce

_____________ ____________

účtovně obdobie
Brutto

Materiál 12t1 191-19‘ 031

Kora kc ta

2

33608

Necokoričená výroba
a po otova-y vlas:nej výrcy (‘21—i 221-i 92+193) 032

-Výrobky

-Zvieratá

Iss

Netto Netto

3 I 4

a 45 829

(123-‘94) - 033

(i24-195) 034

3- 774

774

Spojovací účet pri ‚druženi

mé pohľadávky

4. Finančně účty

X

‘ Daňové pohľadávky (341 až 3-45) 045 X

: Pohradávky z dbvodu finančných vzťahov k štálnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 041 X 2 526

Pohľadávky voči účaslriikom ‚družení (358 AU-391 AU) 048

(396-391 AU) 049

(335 AU-+373 AÚ+375 AU+378 Ati)-391 AU - oso

r.052 až r.056 - 051

(211+213) 052

Benkové účty (221 AÚi-251) 053

32 83-4

2 749

30 085

X

32 834

Benkové účty s cobcu vrazanosi C hšou akojever rok 221 AU) 054

Krátwdooý narčrý ma(eok (25l+253+255+256—251-291 AU 055

Oostarare <ráodobéhoiraičrélo majaL (259-291 AU) 056

ČASOVĚ RO2LÍŠENIE SPOLU rOSa a rOSS

(381):1
Náklady budúcich období

J PrJjryůudůcb

X

2 749

30 065

42529

— 4711

37818

057

058

876

(385) 059

876 I

MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057 060 58 225 11 183 57042 59 ‘13

676

876

240

240
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Strana pasív

a

A, VLASTNÉ ZDROJE KRVTIA MAJETKU SPOLU

1. ilmanie a peňažnéfondy

Zákadně i‘ranie

Peiažné tona) tvorené pod a osob lr.él‘n pfedp s..

Oceňovacie rozdiely Z pecenera ma;etKL‘ C závazkov

Oceňcvac.e rozdlely Z precenenia aptá1ovýcn ičasln

2. Fandy tvorené zo zisku

Reze‘vný fond

Fdy tjorené za zIsku

Osatné fandy

b

r.062+r.068+r.072+r.073 061

3. Nevysporiadaný výslodok hospodárenia minulých rokov

4 hospodárenia za účtovně obdobie

B. CUDZ!E ZDROJE SPOLU

1. Rezervy

Rezen.y zákonné

Ostatně rezervy

Krátkodobé rezer,

Olhodobé záväzky

Zévázky za sociálneho fondu

Vydané dlhopisy

Zává2ky z nájmu

Dlhodobó pdjaté preddavky

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Dlhodobé zmenky na úhradu

4. Bartkové výionioci a pážičky

Dlhodobé benkové úvery

Bežné benkové úvery

Prudě krátkodobé finančně výpomoci

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU

1. IVÝdavky budúcich období

Výnosy budúcich obdob)

VLASTNĚ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

(412) 064

$15) 067

r.069 až r.071 058 ‘

(421) 069

(423) 070

(427) 071

(+;428) 072

r.oSOjr.052+r.068+r.O724-r.074+r.101) 073

r.075+r.079+r. 087+r.097 074

r.076 až r.078 075

(451 AU)

(459 AU)

(323+451 AŮ-+-459AÚ)

rOBO až r.086

(472)

17372 -4617

9052 21 989

40697

3640 4981

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Č.

1č0H4 5 L?±±H ‘SDl
Bezprostredna predchádzajúc

Očtovné obdobie

Bežné účtovné
obd obie

5

25 424

r.063 až r.067 062

(411) 063

6

17372

Ford repodukoie (413) 065

(414) 066

30618

076

077

Ý
078

079

080

3 640

236

4981

(473)

236

081 ‚ 192

(474 AU) 082

192

(475) 083

(476) 084

085

Ostatně dlhodobé závaylo,‘ (3/3 AÚI-479 AU) 086 j
Krátkodobé závázky rOBB ažr.096 087 2672 - 25524

Závázky z obcnodnél; s!ytu 32‘ až 326) okrem 323 088 1 078 2 33

Zává2ky vot zamustnancom 331+333) 069 6 205 9 401

iúčtovanic So Sociá!rou postovt. a zoravotnýTrii pstovňarni (336) 090 5 l5 6 159

Daňovézávä2ky
-— (341 až5) 091 422 386

Spoovacĺ Očat ori združen(

Os:a:né z4vaz<y

Závázky 2 dóvodu llnan vzlahov k štálnernu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 346+348) 092

Zává2ky 2 uoĺsanýcř nesplatených cenných nao arova dadov (357) 093

Zává2ky vcč účastnikjm zdwženi (358) 094

(396) 095

(379+373AU4474AÚ4-4?9AÚ) 096

rOBB až r.100 097

V 922

461 AU)

(231.232+461 AU)

17448

096

099

100(241+249)

r.102 a r.103 101

(383) 102

(384) I 03

r.061+r.074+r.1 01 104

1041

1041

57042 59110
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Čĺslo
riadku

Lvykazzskov a strat (Uc NUJ 2 01)

Číslo
účtu

a

Náklady

b

501 Spotreba materiálu

502

511

Spotreba erergie

Predaný tovar

G

01

02

03

IČO i45 7 4 2 LLL ISID I L I

Činnost‘

__________________

Bezprostredne
Hlavně predchádzajúce

nezdaňovaná Zdanovana Spolu účtovně obdoble

______

2 3 4

14269 14969 10132

1555 1822

1109 1839

Opravy a udržiavanie 04 I 665

512 Cestovné 05 1109

513 Náklady na reprezentáciu L ‚

L
518 Ostatně sLužby 07 13 840 3 840 15406

521 Mzdově nákLady 05 141 471 141 471 163745

524 Zákc9né sociálne poistenie a zcravotná poistenie 09 45 754 45 754 5 786

525 Ostatné sociáne poistenie 10 1 780 I 780 1 280

527 Zěkcnné sociálne náklady 11 10 255 O 255 1 C CR4

ľ 528 1 Ostatně sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľnosli 14

538 Oslatné dane a poplatky IS

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatně pokuty a penále 17 54

543 Odpsanie pohl‘adávky 18

544 ‚Úroky I 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21 480 480 20

547 Osobitné náklady
— 22 — J

548 Manká a Škody 23

ně ostatně náklady
L

24 I 974 ‘ I 974 194
:

551
Odpyďhudubéhonehmotnéhonietkuadlhodobého

25 4919 4919 - I 788

• 552
Zostatková cena predarého dlhodobého nenmotného

26 ‘majetku a d nodobého hmotnéhc majetku

553 Predané cenné papiere 27

554 Prodaný mate‘iál 28

555 Náklady na Krátkodobý finančný majetok 29

• 556 Tvorbafondov
L L

5571 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie ooravnýcb položiek

Poskytnuté prispevky organizačným zložkám

PosKytnuté pspe1<y mým účtovnýrr jednotkám

Poskytnuté prispevky fyzickýr‘ osobäm

Poskytnuté prispevky z poďalu zaplatenej dano

Sel

j 562

563

1 565

L L ytnutě prlspevky z verejnsj zbierky -—

Účtová tdeda S spolu

32 155 155

33

34

35

36

37

38rol až r37

‘______

238 371

‚

238371 269035
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] 667 Prijaté prispevky 2 verejných

691 Dotácie

1 Účtová trieda 5 spolu

J Výsledok hospodárenia prad

591 Daň z prĺjmov

1 ‘

J Vý;Iedok hospodárenia po zdaneni

77

(r.75- (r76 • r.77D(+i-) 78

63659 123468

247 423 281 024
-— -

9052 21 989

[_Výkazziskovastrá«0čNW2-01)J IČO 45 j4 2 8 ‚ I 2 ISID

— Cinnosť Bezprostredne
! cislo I Výnosy Cislo

Hlavné predchádzajúce

1 uctu ‘ nadku ne2daňovaIlá Zdanovana Spolu účtovné obdoble

J 3 -
- b

- vl
-

601 Tržby za vlastně výrobky 39
‘

• 602 Tržby z predaEa služeo 40 182 445 182 445 153 484

604 tržby za precaný tovar

611 Zmena slavu zásob nedokcnčenej výrcby

612 Zmena sla zásob po!otovarov

613 Zmena stavu zásob výrob<ov

41

42

43

44
1614 Zmena stavu zásob 2vierat I J_____________

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačrých služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobáho hmotného majetku 49

641 Zmluvné pDkuty a penále 50

642 Ostatně pokuly a penále 51

643 I Platby za odpisané pohľadávky 52

644 ‘Úroky 53 8
L

8 I 16

645 Kurzové zisky
F

646 I Prijaté dary 55 80 J 80 I 205

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

‚ 649 Ině ostatně výnosy E 58 -5

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
‚ l dlhodobého hmotného maietku

652 Výnosy z dlbodobébo finančného majetku 50

Tržby z predajo cenných papierov a podielov 51

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého ftnančnélio majetku 63
h -—----fl

656 Vyrosy z pcužwa fondu 64

657 Výnosy z precenenia cennýdi papierov 65J

; 658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté prispevky od organizačných zložiek 67

. 662 Prijaté prspevky Od mých orgaizácii 68

653 I Prijaté prispevky Od fyzických osób I
664 Prijaté členské prisoevky 70

665 — Prispevky z podiu zaatenej dane 71 I 231 1 231 3 857

72

63 65973

r.39 až r,73 74

r.74 - r.38 75

‘ 75

Dodatočné odvody dana z príjmov

247 423

9052

9052 9052 21989
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IPoznámky Úč MŮJ 3-01 I CO 145742312 Dič 12 O 2 4 O 4 I I 21

Či. i Všeobecné údaje

1) Názov právnickej osoby a jej sídlo alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Centrum pomoci Kalná no.
SNP 469/44
935 32 Kálna nad Hronom

2) Údaje o konsoiidovanom celku

Účtovná jednotka nieje súčasťou konsolidovaného celku.

3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Jo J
1



IPoznámky Úč MÚJ 3-01 J ičo j45742812 DIČ 12 O 2 4 O 4 6 I I 2j

Či. Ii lnformácie O prijatých postupoch

1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovat‘ vo svojej činnosti

2) Spósob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti: [x] Ano [] Nie

Zmeny účtovných zásad a metód: f ) Áno [x) Nie
Učtovné metódy a zásady boh aplikované v rámci platného zákona o účtovnictve, S osobitos
ťami:

Spösob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a závázkov:

ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: [JAno [x] Nie
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zloženĺ:

[]Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisíacich s obstaranim v zložení
[]dopravné [] provizie [I poistné []clo

ÚJ tvorila vlastnou činnosfou dihodobý nehmotný majetok: []Ano [xJ Nie
2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala Ui vlastnými
nákladmi v zloženi:

[J priame náklady [J nepriame náklady spojené s výrobou [] inak:

ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok: []Ano [X] Nie
3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala UJ obstarávacou cenou v zložení:

[I obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaranim v zloženi
[] dopravné [J provízie [] poistné []clo []ostatné VON

ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: []Áno [x] Nie
4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala UJ vlastnými
nákladmi v zložení

[J priame náklady
LI nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorenim dlhodobého hmotného majetku
L J inak:

W v bežnom roku vlastnila cenné papiere: L J Ano LXI Nie

5) Podiely na základnom imani spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
fl obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
[J pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom. (pri

rovnakom druhu, rovnakom emitentovi. rovnakej mene)
[] metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
L J inak:

2



Ipoznámky Úč MÚJ 3-01 I IČO 145742812 I DIČ 12 02 4 O 4 O II 21

ÚJ nakupovala zásoby: []Áno [x] Nie
Učtovanie obstarania a úbytku zásob. ‚

Ph účtovaní zásob postupovala UJ podia Postupov účtovania, UT I, čl.2
[]spósobom A účtovania zásob
[]spósobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňovala W obstarávacou cenou v zložení:
[]cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaranim v zložení
[]dopravné [J provízie [J poistné [1 clo [J ostatné VON

Náklady súvisiace S obstaraním zásob
[J pri prĺjme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku

obstaranej zásoby,
[J obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania

a náklady súvisiace s obstaranim, Pri vyskiadnení sa tieto náklady zahřňali do
nákladov predaného tovaru závázne stanoveným spósobom takto:

VON
x výdaj zo skladu

PS zásob + prijem na sklad

Popis:
[Jobstarávacia cena zásob sa v analytickej evidench rozdei‘ovala na vopred

stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny
obstarania (tamtiež). Pri vyskladneni sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov
predaných zásob spósobom záväzne stanoveným U.J podia popisu:

Pri vyskladneni zásob sa používal
[]vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
[1 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prĺrastku zásob sa použila ako prvá cena

na ocenenie úbytku zásob)
[Jiný spósob:

ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: [J Áno [x] Nie
7) Zásoby vytvorené viastnou činnosťou UJ oceňovala vlastnými nákladmi

[J podia skutočnej výšky nákladov, v zložení
— priame náklady
— časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

W oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohi‘adávky, závázky: []Ano [xJ Nie
8) peňažné prostriedky a ceniny, pohi‘adávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku
oceňovat menovitou hodnotou
9) pohľadávky ph odplatnom nadobudnutĺ, pohľadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania a záväzky pri ich prevzati oceňoval obstarávacou cenou.

3
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3) Spósob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného
majetku a dlhodobého nehmotného majetku, doba odpisovania a odpisové
metódy pri určení odpisov

Spösob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
SpĎsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité
účtovně odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda
osobný automobil 4 roky 100 % rovnomerná

[J Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby
použivania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

[J Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie
zodpovedajúce bežnýni podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu
sa zohľadňuje doba použitelnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, U

kterých sa predpokladá ich ziskanie prostrednictvom majetku. Učtovné a daňové
odpisy sa rovnajú.

[]Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením důvodu týchto
zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov,
základného imania a výsledku hospodárenia ÚJ

Vyčíslenie vplyvu zmien na:

. . ‚.. Základné Hospodársky
Typ zmeny Dovod zmeny Majetok Zavazky mame vysledok

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5) lnformácie O dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve

Dotácia Ocenenie

lrnplementačná agentúra 60840,00

Nitriansky samosprávny kraj 5345,00

0,00

0:00

4
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Opravy minulého Patri do Účet Účtované na účet Účtované do HV
ÚO obdobia HV min. období bežného

(EUR) obdobia(EUR)

Oprava nkIadu na zornost. 2016 5521/331 0,00 119130

Inventúrny rczdiel ZP 2017 524/336003 0,00 7,19

0,00 000

0,00 000

0,00 0GG

Či. III informácie, ktoré vysvetFujú a dopíňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1) lnformácia o sume a dóvodoch vzniku jednotlivých položíek nákladov alebo
výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Popis nákladov a výnosov Dóvod vzniku Eur

2) lnformácie o záväzkoch
Celková suma závázkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako páť rokov

Celková suma zabezpečených závázkov 11922,14

Opis a spósoby zabezpečenia záväzkov

Závázok je vklad na osobitný účet zákonného zástupcu klienta Jozefa Grantnera,
ktorý využíva naše služby denného centra. Vklad je takto zmluvne ošetrený pred

neschopnosťou platiť za klienta v čase ked sa pominie zákonný zástupca. Viď Zmluva

o úschove vkladu zo dňa 21.11.2016.

3) lnformácie O vlastných akciách
a)

Dóvod nadobudnutia vlastných akcii

b.1)

Nadobudnuté počas ÚO Prevedené počas ÚO
Počet Menovitá %hodnota na Počet Menovitá %hodnota na

hodnota upisanom Zl hodnota upisanom Zl
O 0,00 0,00 O 0,00 0,00

O 0,00 0,00 O 0,00 0,00

O 0,00 0,00 O 0,00 0,00

6) lnformácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v
bežnom účtovnom období

5
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b.2)

Nadobudnuté počas ÚQ Prevcdené počas ÚO

Počet Hodnota Počet Hodnota

O 0,00 O 0,00

O 0,00 O 0,00

O 0,00 O 0,00

c)
V držbe k poslednému dňu ÚO

%podiel na
Počet Menovitá hodnota Nadobúdacia hodnota

upisanom 21

O 0,00 0,00 0,00

O 0,00 0,00 0,00

O 0,00 0,00 0,00

4) Kapitálový fond z prispevkov podľa * 123 ods. 2 a 217a Obchodného zákonníka
účtovná jednotka vytvorila; Nie

5) lnforrnácie o orgánoch účtovnej jednotky

Orgány účtovnej jednotky

Štatutárny orgán Dozorný orgán Iný orgán

Suma Úroková
Suma

Úroková Suma
Úroková

sadzba sadzba sadzba
Celkovásumaposkytnutých 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00póžiček
Celková suma splatených
póžičiekkposledněmudňu 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
účtovného obdobia
Celková suma odpustených
pážič‘ek a odpisaných póžičiek 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00k poslednému dňu účtovného
obdobia
Celková suma použitých
finančných prostriedkovalebo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mé plneníe na súkr. účely
Celková suma záruk padla
jednotlich druhov záruk
(záruky, garancie. ručenie na Qoo x 0,00 x 0,00 xzmenke, ručenie na póžičku,
hypotéku)

6
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Hlavně podmienky pre poskytnutie záruka póžičiek a doplňujúci komentár

6) lnformácie O povinnostiach účtovnej jednotky

a) celková suma finančných povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú
významné na posúdenie finančnej situácie

b) celková suma významných podmienených záväzkov

L
c) opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov

d) celková suma významných finančných povinností a významných podmienených
záväzkoch voči dcérskej liJ a ÚJ s podstatným vplyvom

e) opis významných povinností ÚJ vyplývajúcich z důchodkových programov pre
zamestnancov

7) Informácie o udelení výlučného alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo
poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto
činnost‘ v akejkoľvek foťme, a ak sa zároveň vykonávajú aj ině činnosti, uvádzajú
sa aj informácie o

a) všetkých formách prijatej náhrady b) účtovných zásadách použitých pri
prideľovaní nákiadov a výnosov; c) všetkých druhoch činnosti ÚJ
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