
Výročná správa neziskovej organizácie
Centrum pomoci Kalná ii. o. za rok 2019
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Centrum pomoci Kalná ii. o., so sídlom: SNP 469/44, Kalná nad Hronem, Ičo: 457428 12

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Centrum pomoci Kak~á ‚ n.o. so sídlom: SNP 469/44, ičo; 45

74 28 12 vznikla dňa 04/03/2014 na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre podYa

ustanoveflia * 9 ods. 1 zákona Č. 213/1997 Z . z. oneziskových organizáciách poskytuiúcich

všeobecne prospešné služby v platnom men! (ďalei len „Zákon“).

Centrum pomoci Kalná, n. 0 poskytuJe nasledovné všeobecne prospešné služby:

. poskytovanie poradenstva občanom v různych životných či krÍzových situáciách,

. poskytovanie pomoci obČanom seniorom v domácnosti pri základných sociálnyeh

úkonoch službou rodinní asistenti,

. občanoin, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby z důvodu vážneho zdravotného

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

službu t.j. nemůžu využif opatrovateľsků službu obce,

. pomoc v oblasti rehabilitácie, Či rozvíjaní sociálnych zručnost!,

. sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám,

. sociálna prevencia.

Služby organizácie sů poskytované a vykonávané na zÁklade krízovej intervefleic a

individuálnych potrieb každého občana.

Hlavným cieľom Centra pomoci Kalná n.o. je najmä: poskytovanie sociálnych služieb.

Or~ánv neziskovel or&anizácie sú;

správna rada- najvyšší orgán,

dozorná rada- kontrolný orgán,

riaditeľ n.o.- štatutárny orgán.

Sprévna rada: S. Helena Vargové.

1. Mgr. Soňa Kockové, 6. Roland Bogár,

2. Dana Garajová, 7. Mgr. Eva KrchovŮ,

3. Ing. Gabriela Nádašdyové, 8. Ing. Otto Lúdl.

4. Klára Pokoracká,
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Dozorná rada:

1. Mgr. Denisa BeIllová,

2. Ing. Andrea Vajdov*t

3. Mgr. Božena Zu‘nnierOVú

Riaditel‘: Mgr. Tóthová Ivana

ZSPREHtAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2019

Nezisková organizáeia Centrum pomoci Kalná n.o. Íďalej len CPK/ vznikla

04.03.2014 registráciou na Okresnom úrade v Nitre. V roku 2019 sme pokračovali

v poskytovaní a skvalitňovaflí našich služieb.

V roku 2019 organizácia poskytovala 5 sociálnych služieb (prepravflá služba,

opatrovateFská služba, denné centrum, požičiavanie pomócok. terénna sociálna služba

krízovej intervencie) a službu rodinného asistenta. K 31.12.2019 bol stav zamestflmlcov 20.

Qpatrovateľská služba 12

prepravná služba I

Denně centrum 2

Rodinný asistent I

mé (riaditeľ CPK, asistent CPK, úětovník) 3
V roku 2019 organizácia Centrum pomoci Kalná n. o. poskytovala opatrovatel‘skú

službu spolu 19 prijiinatefotn sociálncj služby. Služba bola financovaná z dotácie

ImplementaČnei agentůry MPSVaR po dobu 12 mesiacov.

Aj v roku 2019 sme zabezpečovali prepravnú službu osobným motorovým vozidlom.

Priemerný denný počet prepráv bol v rozsahu 12— 15 prepráv, t. j. 180 prepráv mesačne. Za

rok 2019 bol priememý počet najazdených kin mesačne 3823 km. Prepravflá služba eviduje

k 31.12.2019 priemerný mcsačný počet prijímateľov sociá]nei služby v počte 50 klientov,

individuálne podfa mesiaca z obce Kalná nad Hronom a z mých obci. Prijůnatelia využívajú

prepravu prevažne k Iekárovi, na dialýzu, a mé....
Služba rodinného asistenta sa poskytovala v nezmenenei fonne. V roku 2019 sa nám

počet prijímatefov služby rodinného asistenta ustálil, niektorí prijímatelia prešli pod

opatrovateľsků službu, ale počet sa rapídne neznížil. Služba sa poskytovala v pravidelných aj

nepravidelných mesaěných intervaloch cca 8 klientom. Za rok 2019 sine vytvotili 3 nové

zmluvy na poskytovanie služby rodinného asistenta.
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V roku 2019 sine spustili službu Monitoling a signalizácia pomoci, kde sine vytvorili 5

aktívnych zmlův. Služba sa poskytuje 24 hodin demie.

Počet požičaných pomöcok za rok 2019 je v priemere 9/ mesiac, ktorě sa požičali 8

klientom a celková suma prijatá za požičanie pomócok.

Prevádz.ku Denněho centra v roku 2019 navštevoValo 35 klientov, pracovalo sa na

posilňovaní jemnej motoriky, precvičovaflí pamäti různyni.i technikami a rehabilitácii

prostredníctvom cviěenia Jaga a Pilates. Toto cvičenie bol financované z projektu NSK „

športom k zdraviu“.

V roku 2019 sine získali tinančné prostriedky v sume 1.400,-t z OZ Tekov-Hoflt,

vďaka ktorým sine zakúpili mechanický invalidný vozík 2 ks, náramky pomoci,

antidekubitflý matrac 2 ks. V rámci denného centra sa konal výlet do arboréta v Tesárskych

MlyňanOch, navštívili sine aj zámok v TopoľčiaDkaCh~ či soľnú jaskyňu v Starom Tekove

zÚčastnili sme sa aj akcie Dobrb jedlo z Tekova, kde Denně centrum podporilo svojimi

vyrobenými darčekmi vystupujůce deti.

Ďalšia aktivita podporená NSK bela „Retro párty“- Folklór nás baví, na ktorú sine

v roku 2019 dostali od NSK dotáciu na podporu kultúxy v hodnote 500 eur. Se to udalosf, na

ktorej sa stretnú tn generácie — stan rodičia, rodičia, vnúčatá. Prežijů spoloČné chvíle pri

dobrej hudbe, tanci, zábava Počas večera vystúpia ‚letí stanečným prografllom a program

spestria aj naši seniori. Zastúpené sú všetky vekové kategórie nevynlmaiúc zdravotne

postihnutých a občanov odkázaných na pomoc inej osoby, ktorý sa dihodobo nezůčastňujů

aktívneho spoločenského života. Zmysloin celého večera je súdržnosť a sila rodiny,

priateľstvo, empatia, starostlivosf a záujem odruhého. Do organizácie „malou“ troškou

prispejú naši seniori výrobou ozdób a samotnej výzdoby, ktorú zhotovovali klienti Denněho

centra v rámci tvorivých aktivit.

V rámci poskytovania služby knízovej intervencie, sa vykonávalo vyhTadávanie FO

v nepriaznivej soc. situácií strvalým pobytom na Území Kamej nad Hronom. Poskytovalo sa

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

pomoci v oblasti sociálneho zabezpečenia ako sociálne dávky, ďalej krizové bývanie,

starostlivosť omaloletých, zanedbávanie školskej dochádzky a sociálne ině sociálne

problémy, ktoré balo potrebné riešiť intervenciou. Priemerný počet prijímateľov tejto služby

za rok 2019 belo 12 klientov. Okrem týchto prijímateľov sa nešili malé poradenstvá‘ v rámci

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

chránených záujniov so súhlasoin plnoletej osoby a poradenstvo pri koinunikácii v úradnom

styku a vo vybavovaní mých vecí v záujme FO.

S
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CPK pomáhala srozvozOlfl stravy seniorom do domácností v spolupráci s miestnym

stravovacím zariadením Služby Kalná s.r.o.. Za rok 2019 bol rozvoz obedov do miesta

trvalého bydliska zabezpečený v priemere 15 seniororn v obci. fl
CPK okrem svojich základných činností koordinovala činnosť poberatcľov dávky v

hmotnej núdzi. Za rok 2019 bob evidovaných 13 poberateľov dávky hmotnei núdzi.

K 31.12.2019 sme evidovali 4 poberateľov~ ktorí dávku neodrábali, nakoľko mali doklad

o prazovflei neschopnosti.

CPK n. o pre obec Kalná nad lironom vypracovala sociálne posudky oodkšzanosti na

sociálnu službu, poskytovala poradenstvo v tejto oblasti. Za rok 2019 mne vytvorili 7

posudkov oposúdení I preposúdeni odkázanosti na sociálnu službu.

Vjúli 2019 organizácia organizovala v spolupráci s obecným úradom denný detský

tábor KaIňščik, ktorého sa zúčastnilo 57 detí.

V rámci zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb boli zamestnanci CPK

preškoleriý v oblasti proaktívneho zvládania psychickei zát‘aŽe, prevencie stresu a vyhorenia.

V druhej polovici roka, zamestnanci absolvovali víkendový pobyt v rámci ochrany pred

syndrómom vyhorenia v pomáhajúcich profesiách.

Supervizia, ktorá patrí k dóležitým štandardom kvality sociálnych služieb sa v roku

2019 konala pre zamestnancov dvakrát,t.i.IX za polrok.

CPK n. o. v roku 2019 pracovala v súlade so štandardami kvality poskytovaných

slu~eb podľa Zákona 448/2008 Z. z. o sociábnych službách. fl
Porada pracovníkov CPK n. o. sa konala v pravidelných intervaloch každý mesiac.

Správnaradavroku2Ol9 zasadala2l~t. fl
V roku 2019 organizácia pracovala v duchu vízie, ktorú si správna rada schválila na []

svojom zasadnutí prevádzkovať a doplníť sieť komplexnei sociálnej starostlivosti tak, aby

sme zabezpečili zotrvanie prijímateľa sociálnej služby v domácom prostredi čo najdlhšie. [1
Služby chceme rozvíjaf a skvalitňovať vzdelávanlm zamestnancov v oblastiach, ktoré

podpon*jú prijlmateľa sociálnej služby v sebestačnosti a sociálne ho aktivizujú, čím [J
zvyšujeme kvalitu jeho života [J
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3.ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEi OBSIAHNUTÝCt!

V súlade s * 4 ods. 2 Zákona L 43112002 Z. z. oúčtovnIc~e V platnom zueni

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

Účtovní zívierka je výsledným produktom úětovnej uzávierky. Priprava

a zostavenie účtovnej závierky sa sklad‘ z 3 etip:

1.etapa: prípravflé práce — sem patri zúčtovaflie všetkých účtovnýcb prípadov za

daný rok do peňažnébo denníku, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov

a zaúčtovaflie uzávierkoVýCh účtovných operácii,

2. etapa: uzatvoreflie účtovnýcb knih tj. údajová uzívierka,

3. etapa: zostavenie úětovných výkazov t.j. účtovní závierka,

4. účtovný audit u.o.

Účtovná uzávierka predstavuie sústavu výstupných informácií z bežného účtovnictVa.

Na základe úČtovnej závierky Centrum pomoci Kalná, n. o. zostavuje Sůvahu a Výkaz

ziskov a stát. Tieto výkazy tvoria ůčtovnů závierku v podvojnom účtovnlctve a sů

súěasfou daňového priznania daní z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Podfa zákona 21311997 Z.z. oneziskových organizáciách, ak je príjem z verejných

prostriedkov a podielov zaplatene] dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka

zostavená, nepresiahue 200 000,- Eur alebo všetky príjmy n.o. za ktoré je úČtovná

uzávierka zostavená nepresiahne 500 000,-eur, nie je potrebná povinnosf úětovnej

závierky. Aj napriek skutočnosti n.o. za rok 2019 vypracOvala overdue účtovnej

uzávierky auditorom.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍIMOCH A VÝDAVKOV
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6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV ORGANIZÁCIE [I
Poěiatočný stav kOl.01.2019 0,00€

Výnosy za rok 2019:

a) Dotácie( NSK, Národný projekt, Hont- Tekov, Obec Klaná nad Hľonom )

/691/ 69303,64€

(Výnosy z dotácie NSK v sume 1 500,00 €‚ Nórodný projekt 1TMS2014± v sume

62 603,64 € / Z toho neuhradené 39 488 24 /‚ Hont — Tekov v stirne 1 400,00 ‚ Obec Kalná

nad Hronom v stirne 3 800,00€/

b.) Výnosy z poskytovania služby /602/ 239 593,00 €

cjůrokynaBU /644/ 3,90€

4~)J$ostatné výnosy(649) 1 485.21 €

Výnosy spolu 310 385,75 €

Náklady za rok 2019:

a) Spotreba materiálu /501/ 9330,19 € [J
K) Opravy a udržiavanie /511/ 1 269,45 €

c.) Cestovné náklady /512/ 661,95 € fl
d.) Náklady na prezentáciu /513/ 60,46 €

d.) Ostatně služby /518/ 13 221,88 €

e.) Mzdové náklady /521/ 168 270,36 €

f.) Zákonné sociálne poistenie a zdrav. poist. /524 / 60 368,09 € [I
g.) Ostatně sociálne náklady /525/ (DSS, sociálny fond) 2 590,00 €

h.) Zákonné sociálne náklady /527 / 11091,67 E [J
ch.)Ostatné sociálne náklady /528/ 1 242,23 €

Ostatně dane a poplatky /538/ 107,00 € fl
ostatně pokuty a penále /542/ 54,30 €

i.)Iné ostatně náklady /543/ 842,36 € []
j.)Mankáaškody 1548/ 7l2,00€

k.) Ině ostatně náklady 549/ 2697,39 €

j.) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a hmot. (auto) /551 6 648,00 €

k3 Tvorba a zúčtovanie opravných ooložiek /558/ 232.28 €

Náklady spolu 279 399,61 €

Hospodársky zisk celkom 30 986,14 E fl
8 0
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7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada Centra pomoci Kalná n. o. sa neuzniesla na žiadnych zmená~h v štatůte,

avšak došlo k zmene v zloženi orgánov neziskovej organizácie. V zmysle štatútu Centra

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

ďalšie aktivity, podľa druha“ poskytovaných všeobecne prospešných sociálnych služieb.

Centrum pomoci
Kalná ito.

SNP 469144‘ 93532 Kzlnó nad I4ranom
IČO: 45742812 DIČ: 20240461‘2

Mgr. Tóthová Ivana
Riaditeľ n.
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SPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH DENNÉHO CENTRA CPK
ZA ROK 2019

El
fl
fl
O

Priloha Č.1:

fl
fl
fl
O

Mesiac Názov aktivity Použitá technika

‚JANUÁR Malované obrůsky Tvorenie z látky
Spoločenské a kartové hry, relaxační
omalovanky
Joga Cvičenie
Pilates Cvičenie
Kartové dopoludnia
Tréning pamäti
Hudobné dopoludnia+popoludnia Muzikoterapia
Výzdoba retro párty - girlandy Tvorenie z papiera
Prlprava tomboly na retro party Balenie darčekov
Výzdoba na retro párty - prestieranie Tvorenie z papiera
Háčkovanie

FEBRUÁR Retro party
Fašiangy Tvorenie z papiera
Spoločenské a kartové hry, relaxačně
omatovanky
Valentin Tvorenie z papiera
Kartové dopoludnia
Výroba obrázkov Lekárske paličky
Hudobné dopoludnia± popoludnia Muzikoterapia
Tréning pamäti
Háčkovanie
Výroba rámikov na fotky Tvorenie z papiera
Pilates CviČenie
Joga Cvičenie

MAREC Výroba dekoračných bicyklov Tvorenie z kartóne a
špagáta

Spoločenské a kartové hry, relaxačně
omarovanky
Kartové dopoludnia
Háčkovanie
Pletenie košíkov Papierový pedig

fl
fl
fl
fl
D
O
fl
fl
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Joga
Hudobné dopoludnia±POPOlUdflia
Pilates
Tréning pamäti
Prednáška — Bezpečnosť seniorov
Zdobenie dekoračnýCh vencov
Návšteva kina
Velkonočně trhy
Výroba dekoračných bicyklOV

Hudobné clopoludnia+pOpOlUdnia
HáČkovanie
Spoločenské a kartové hry, relaxačně
omarovanky
Kartové dopoludnia
Joga
Pilates
Tréning pamäti
Výroba mackov z vlny
Spoločenské hry, relaxačné omafovanky
Háčkovanie ________________

Kartové dopoludnia
Reminiscencia
fk~obné dopoludnia+pOpolUdflia
Tréning parnäti

Hudobné dopoludnia4-poPOlUdnia
Pilates
Pečenie, varenie
Kartové dopoludnia

Cvičenie
Muzikoterapia
Cvičeflie

Tvorenie z kartöna a
špagáta
Muzikoterapia

Cvičenie
Cvičenie

APRIL

MÁJ

JŮN Spotočenské hry, relaxačně omalovanky
Joga

Spomienkv
Muzikoterapia

Cvičenie
Muzikoterapia
Cvičenie
Kulinoterapia_____________

Výroba papierových ruličiek Tvorenie Z papiera
Výroba domčekov z kartóna Papierový pedig
Dobruc jedlo z Tekova a Hontu - Brhlovce Výlet
Tréning pamäte

JUL Spoločenské hry, relaxačně omarovanky
Varenie, pečenie Kulinoterapia
Kartové dopoludnia - žolík
Hudobné dopoludnia+pOPolUdflia Muzikoterapia
Pamatové cvičenia
Domčeky z kartána Papierový pedig
Hačkovanie
Pečenie, varenie Kulinoterapia
Šitie nákupných tašiek

AUGUST BatŮžková opekačka
Šitie nákupných tašiek
Varenie/pečenie Kulinoterapia

I_____________ Kartové dopoludnia - žolík

11
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Li

D
antidekul

Pamät‘oVé cvičenia
Hudobné dopoludflia±
Turnaj v netanou na
Varenh
AntistresOvé omak
1&tové doDoludnia - žolík

Tréning pamäti
l-Iudobné dopoludflia+POPoudnia
Pilates

~oIoČenské hi
LÚštenie krIžovie~.
Filmové popoudnia

Máriu
Posedenie pri zmrzline
Tvorba iesennei dekorácie

ské hi
Antistresové omatovai
Zdobenle nletenÝch košíkov a venČekov
Kartové d
Hudobné d
Tré ti ii
Deň otov‘
Filmové
Tvorba

Pilates
Tvorenie na vianočné
Antistresové omafovani
Joga
Pilates
Kartové dopoludnia - žolík
Filmové popoludnia
Hudobné dopoludnia
Tréning paměte
Zdoberiie vianočného stromčeka
Antistresové omalovanl
Mikulášsky týždeň
Hudobné donoludnia~
Trénu
Pilates

cvičenieírehabilitácia
CvičenielrehabilitáCia

Colorterai
Cvičenle/rehabilitácia
Cvlčenie/rehabilitácla

CviČenieÍrehabilitáCia
Cvičenle/rehaDilitácia
Kulinoterania

D
D
D

——-— D

SEPTEMBER

NOVEMBER

[]
D
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D
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Počet navštevujúcich klientov Denného centra CPK za rok 2019 : 22 klientov

Mária Lehocká - pravidelne
Marek Citorík — pravidelne
Blanka Lecká - pravidelne
p. Gálfy - pravidelne
p. Furda - pravidelne
p. Drapák
p. KováČová
p. Bogárová
p. DvorakoviČ
p. Dobóová - pravidelne
p. Kuzmová- pravidelne
p. Staník- pravidelne
p. Mucha- pravidelne
p. Garajová-praVidelfle
p. Hindická - pravidelne
p. števárová - pravidelne
p. Mesárošová
p. Bohušová - pravidelne
p. Tóthová-pravidelne
p. Firická -pravidelne
p. Staníková
p. Muchová
p. Petrov
p. Bohuš
p. Gálfyová
p. Bogár
p. Némethová-praVidelfle
p. Čamborová-pravidelfle
p. Petrovová-pravidelne
p. Kolesárová-pravidelne



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Obchodně meno účtovnej jednotky

Centrum pomoci Kalná n.o.

Sídlo účtovnej jednotky: SNP 469 44

935 32 Kalná nad Hronom

45 742 812

Audítorská spoločnosť: AUDIT NB, s.r.o.
Licencia UDVA: 416
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Zakladateľom, správnej rade, dozornej rade a riaditeľovi neziskovej organizácie

Centrum pomoci Kalná n.o.

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 2019, výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhm významných účtovných zásad
a úČtovných metód.

Podľa můjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Neziskovej organizácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok konČiaci sa k
uvedenému dáturnu podľa zákona ě. 431/2002 Z.z. o úČtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o úČtovníctve“).

Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie som nezávislá podľa ustanovení zákona
Č. 423 2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona Č. 431 2002 Z. z. o úČtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu auditora, relevantných pre můj audit úČtovnej závierky a splnila som aj ostatně požiadavky
týchto ustanoveni týkajúcich sa etiky. Som presvedČená, že auditorské důkazy, ktoré som získala,
poskytujú dostatoČný a vhodný základ pre můj názor.

má skutočnosť

Podľa zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách, akje príjem z verejných prostriedkov
a podielov zaplatenej dane v úČtovnom období, za ktoré je úČtovná závierka zostavená, nepresiahne
200 000,- € alebo všetky príjmy n.o. za ktoré je úČtovná závierka zostavená nepresiahne 500 000,- €‚
nie je povinnosť overit‘ úČtovnú závierku audítorom. Pre overenie úČtovnej závierky sa nezisková
organizácia rozhodla dobrovoľne.

Zodpovednosť štatutárneho orkánu za účtovnú závierku

L štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivýa verný obraz podľa 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
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Neziskovej organizácie nepretržite pokraČovat‘ vo svojej činnosti, za opísanie skutoČností týkajúcich
sa nepretržitého pokraČovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokraČovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovat‘ alebo
ukončit‘ jej činnost‘, alebo by nemal inú realistickú možnost‘ než tak urobiť.

AUDIT NB, s.r o Bernolákova 27 16,96801 Nová Baňa, Licencia UDVA 416, iČo: 52504336
Spoločnosť zapisaná v Obchodnom regiStr‘ Okresného súdu v Banskej Bystrici. odd.: Sro, vl. Č. 36882/S



Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v důsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti můžu vzniknúť v důsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak
by sa dalo odůvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvnif ekonomické
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujem odborný úsudok a zachovávarne profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

. Identifikujem a posudzujern riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v důsledku
podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavam auditorské důkazy, ktoré sů dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre můj
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v důsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v důsledku chyby, pretože podvod může zahtňaf tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

. Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť
auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nic za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosf interných kontrol Neziskovej organizácie.

. Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných rnetód a primeranosť ůčtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

. Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v čim~osti a na základe získaných audítorských důkazov záver o torn, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť Neziskovej organizácie nepretržite pokraěovať v činnosti. Ak dospejem
k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, a sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovat‘ můj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských důkazov získaných do dátumu
vydania mojej správy audítora. Budůce udalosti alebo okolnosti však můžu spůsobiť, že
Nezisková organizácie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a mých právnych predpisov

Správa It informáciám, ktoré si, uvádzajú vo výročnej správe

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

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosfou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa neziskovej organizácie Centrum pomoci Kalná obsahuje informácie,
ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

AUDIT NB, s. r o, Bernolakova 27 16,96801 Nová Baňa, Licencia UDVA 416, iČo: 52504336
SpoloČnosť zapisaiiá v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bysirici, odd.: Sro, vl. Č. 36882/S



Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa mójho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas
auditu úětovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej
správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by som mal uviesť.

Zodpovedný audítor:
Ing. Zuzana Kováčová
Licencia UDVA 1102

08. marca 2021
Audítorská spoločnosť:
AUDIT NB,s. r. o.
Bernolákova 27 16, Nová Baňa
Licencia UDVA 416

ĺ~;L~ U DVA~
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UZNW 1

[ r1ÚČNUJ1
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej úČtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavenák 3 1 . 1 2.2 0 1 9

III II~ 1111111 liii lil ii I

Číselné údaje se zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zrava. Nevyplnené riadky sa ponechávajů prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým pismom (podľa tohto vzoru), písacim strojom abbo tlaČiarňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÄSČDÉFGHÍJKIMNOPQRŠTÚVXÝŽ 0123456789

Daňové identiťikaČné číslo Účtovně závierka Mesiac Rok

2024046112 Xriadna Xzostavená Zaobdobie 2019
ičo dol2 2019
4 5 7 4 2 8 1 2 mimoriadna schválená

Bezprostredne od 2 0SID SK NACE (vyznačí sax) predchádzajúce

. . obdobie do 2 0

Priložené súČasti účtovnej závierky

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

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

Obchodné meno alebo názov úČtovnej jednotky

Centrum pomoci Kalná n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica číslo

SNP 469/44

Psč Obec

93532 KALNÁ NAD HRONOM

číslo tebefónu číslo faxu

0 / 0948073770 0 / 0948073770
E-mailová adresa

C e n t r um . porno c i @k a I n a . e u

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam
zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu abebo

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 účtovnictva: úČtovnej závierky: člena štatutárneho orgánu
účtovnej nětky:

Schválená dňa:

..20 ‘6
.4

Záznamy daňového úradu

L Miesto pre evidenčně číslo OdtbaČok prezentačnej pečiatky daňového úraduMF SR 2013 Strana1
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45742812 Centrum pomoci Kalná no, Suvaha (ÚČ NW 1~1)

Bežné účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajúce
Strana aktiv Č.,. učtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto

a b 1 2 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009+ r.021) 001 33 74100 17 676,00 16 065,00 22 71300

Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008) 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej Činnosti 012-(072÷O91AÚ) 003

Softvér 013- (073÷O9IAÚ) 004

1. Oceniterné práva 014- (074 + O91AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 +019)-(078 ÷079 +091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 33 741,00 16 065,00

Pozemky (031) 010 ‚

Umelecké dlela a zbierky (032) 011

Stavby 021 -(081 ÷092AÚ) 012

Samostatné hnuteíně ved a súbory hnuterných ved 022- (082 + 092AÚ) 013

2 Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014 33 741.00 17 676.00 16 065,00
‘ Pestovaterské celky trvalých porastov 025- (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a tažné zvieratá 026- (086 +092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 (088 +092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029- (089 i-092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042- 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052- 095A0) 020

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r- 028 021

Podielové cenné papiere a pqdiely v obchodných spoloČnostiach v 022
ovládanej osobe (061- 096 AU)

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoloČnostiach 023
podstatným vplyvom (062 - 096 AU)

3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

Póžičky podnikom v skupme a ostatné póžičky (066 + 067)- 096 AÚ 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026

Obstaranie dlhodobého Iinančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 74 221,00 73 834,00 33 453,00

Zásoby r. 031 až r. 036 030

1. Materiál (112 + 119)- 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032
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45742812 Centrum pomoci Kalná no. Suvaha (ÚČ NUJ 1-01)

Bežné účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajúce
Strana aktiv Č.r. učtovné obdobie

a b Brutto Korekcia Netto

Výrobky (123- 194) 033

Zvieratá (124- 195) 034

Tovar(132+139)-196 035

Poskytnutě prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AD) 036

Dlhodobé pohradávky r. 038 až r. 041 037

Pohradávky z obchodného styku (311 AD až 314 AD) - 391 AD 038

2. Ostatné pohradávky (315 AÚ - 391AD) 039
Pohradávky voČi účastnlkom združeni (358AÚ - 391AÚ) 040

mé pohradávky ( 335 AD + 373 AD + 375 AD + 378AÚ) - 391AÚ 041

krátkodobé pohradávky r. 043 až r. 050 042 39 875.00 387,00 39 488,00 619,00

Pohradávky z obchodného styku (31 lAD až 314 AD) - 391AÚ 043 387,00 387 00 0,00 619,00

Ostatně pohradávky (315 AD- 391 AD) 044

Zúčtovanie so Socíámnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 045

Daňové pohladávky (341 až 345) 046
Pohradávky z důvodu IinanČných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 047 39 488 00 39 488 00
rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) ‘

Pohradávky voči účastníkom združeni (358 AD- 391AÚ) 048

Spojovaci účet pij združeni (396- 391AÚ) 049

mé pohradávky (335AÚ + 373AD + 375AÚ + 378AÚ) - 391AD 050

Finančně účty r. 052 až r. 056 051 34 346,00 34 346,00 32 834,00
Pokladnica (211 +213) 052 81400 814,00 2 749,00

Bankové účty (221 AD + 261) 053 33 532,00 33 532 00 30 085 00

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AD) 054

Krátkodobý linanóný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)- 291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého linanČného majetku (259 . 291AÚ) 056

C. ČASOVÉ ROZLiŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 982,00 982,00 876,00

budúcich období (381) 058 982,00 982,00 876,00
jPrijmy budúcich období (385) 059

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 ] 060 108 944.00 18 063,00 90 881,00 57 042 00
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45742612 Centrum pomoci Kalná no. Sťivaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasiv Č.r. Bežně účtovně obdoble Bezprostredne predchádzajúce účtovně obdobie

a Ď 5 6

A. VLASTNĚ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 57 410,00 26 42400
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné mame (411) 063

Peňatné fandy tvorené podra osobitného predpisu (412) 064
Fond reprodukcie (413) 065

Qceňovac e rozdiely z precenenia majetku a závázkov (414) 066

Oceňovac e rozdiely z precenenia kapitálových účastin (415) 067

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

2 Rezervny fond (421) 069
~ Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatně fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; . 428) 072 26 424,00 17 372,00

4. Výsledok hospodárenia za účtovně obdobie r. 060 . (r. 062 + r.068 . r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 30 986,00 9 05200

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079+ r. 087 + r. 097 074 33 471,00 30 618,00

Rezervy r. 076 až r. 078 075 6 251,00 3 640,00

Rezervy zákonné (451AÚ) 076
~ Ostatně rezervy (459AÚ) 077

Kratkodobé rezervy (323 + 451A0 + 459AÚ) 078 6 251.00 3 64000

Dlhodobě závázky r. 080 až r. 086 079 253,00 236,00

Závázky zo sociálneho fondu (472) 080 25300 236,00

Vydané dlhopisy (473) 081

2 Závazky z nájmu (474 AÚ) 082
~ Dlhodobé prijatě preddavky (475) 083

Dlhodobě nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatně dlhodobě závázky (373 AÚ + 479 AÜ) 086

Krátkodobé závazky r. 088 až r. 096 087 26 967,00 26 742,00

Závázky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 75.00 1 078,00

Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089 10 235.00 8 205,00

Zučtovanie so Sociálnou poisfovňou a zdravotnými poisfovňami (336) 090 6 597,00 5 115.00

3. Daňové závázky (341 až 345) 091 633 00 422,00
Závázky z důvodu linančných vzfahov k štálnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092

Závi‘zky z upisaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093

Závázky voči účaslnikom združenl (368) 09

Spojovaci účet pri združeni (396) 095

4,9
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r— SOvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasiv Č.r. Bežné účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a b 5 6

Ostatně záväzky (379 + 373 kÚ + 474AÚ + 479 AÚ) 096 9 427,00 11 922,00

Bankové výpomoci a půžičky r. 098 až r. 100 097
Dlhodobé bankové Overy (461AÚ) 098

• Bežné benkové (ivory ( 231+ 232 +461AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančně výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101

1 výdavky budúcich obdobi (383) 102
Výnosy budocich obdobi (384) 103

~ VLASTNĚ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 90 881 00 57 042,00
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45742812 Centrum pvmoci Kalná no.

Výkaz ziskova strát (UČ NUJ 2-01)

Číslo účtu Náklady Čr. Činnosť Bezprostredne predchádzajúceltlavná nezdaňovaná Zdaňovaná učtovné obdobie

a c 1 2 4

501 Spotreba materiálu 01 9 330 00 9 330,00 14 969,00

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04 1 270,00 1 270,00 1 665,00

512 Cestovné 05 662,00 662,00 1 109,00

513 Náklady na reprezentáciu 06 62,00 62,00

518 Ostatné služby 07 13 222,00 13 222,00 13 840,00
521 Mzdové náklady 08 168 270,00 168 270,00 141 471,00

524 zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09 60 368,00 60 36800 45 75400

525 Ostatně sociálne poistenie 10 2 590,00 2 590,00 1 780,00

527 zákonně sociálne náklady 11 11 092,00 11 092,00 10 255,00

528 Ostatně sociálne náklady 12 I 242,00 1 242,00

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuternosti 14

538 Ostatně dane a poplatky 15 107,00 107,00

541 Zmluvnépokutyapenále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17 54,00 54,00

543 Odpisanie pohradávky 18 842,00 842,00

544 Uroky 19

545 Kurzové straky . 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a Škody 23 712,00 712.00

549 Ině ostatně náklady 24 2 697,00 2 697,00 1 974,00

551 ~nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 25 6 648,00 6 648,00 4 919,00

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a 26dlhodobého hmotného majetku

553 Predané cenné papiere 27
Predaný materiál

Náklady na krátkodobý finanČný majetok

Tvorba fondov _______________________

558

Náklady na precenenie cenných papierov

28

29

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 Poskytnuté prispevky organizačným_zložkám
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45742812 Centrum pomoci Kalná no. Vykaz ziskova strát (ÚČ NUJ 2-01)

Činnosť
Čislo účtu Náklady Čr. Bezprostredne predchádzajúcelllavná nezdaňovaná Zdaňovaná účtovně obdoble

a b c 1 2 4

562 Poskytnuté prispevky mým úČtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté prispevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté prispevky z podjetu zaplatenej dane 36 .

557 Poskytnuté prispevky z verejnej zbierky 37

Účtová trleda 5 spolu r. 01 až r. 37 J 38 279 400,00 279 40000 238 37100
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45742812 Centrum pomoci Kalná no. Wkaz ziskov a strát (ÚČ NUJ 2-01)

Účet Výnosy Č.r. Činnosť Bezprostredne predchádzajúce
Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu učtovné obdobie

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastně výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40 239 59300 239 593,00 182 445,00

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokonČenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizaČných služieb 47

623 Aktivácia dlhodoběho nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatně pokuty a penále SI

643 Platby za odpisané pohradávky 52

644 Úroky 53 8 00

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55 80,00

647 Osobitné vynosy 56

648 Zákonné poplatky 67

649 Ině ostatně vynosy 68

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobéhohmotného majetku

652 Výnosy z dlhodobého tinančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

667 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté prispevky od organizaČných zložiek 67

662 Prijaté prlspevky od nych organizác‘ 68

663 Prijaté prispevky od fyzickych osůb 69 L

664 Prijatě Členské prispevky 70

665 Prispevky z podielu zaplatenej dane 71
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45742812 Cenkum pomoci Kalná no. Výkaz ziskov a strát UČ NUJ 2-01)

ÜČet V‘nos Činnosť Bezprostredne predchádzajúce~‘ ~‘ Hlavná nezdaňovaná Zdaňovaná učtovná obdobie

a b c 1 2 4

667 Prijatě prispevky z verejných zbierok 72

691 Dolácie 73 69 304,00 69 304,00 63 659,00

ŮČtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 310 386 00 310 386,00 247 423,00

Výsledok hospodárenia pred zdanenlm r. 74. r. 38 75 30 986 00 30 986,00 9 052,00

591 Daň Z prijmov 76

595 DodatoČné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdaneni (r. 75- (r. 76 . r. 77)) (‘!-) 78 30 986.00 . 30 986.00 9 052,00
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Poznámky (Úč NLJJ 3—01)

Čl.‘
Všeobecné údaje

(1)Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladatefom alebo zhaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zhadenia účtovnej jednotky.
Zriaďovatel‘: Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná, n.o. so sIdlom SNP 469144, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 45742812, vznikla na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre podľa ustanovenia ~ 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.
(2)Informácie o členoch štatutámych orgánov, dozorných orgánov a mých orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutámych orgánov, dozorných orgánov

a mých orgánov účtovnej jednotky.
Štatutár: Mgr. ‚vana Tóthová
Správna rada: Mgr. Soňa Kocková

Dana Garajová
Ing. Gabriela Nádašdyová
Klára Pokoracká

Dozorná rada: Mgr. Denisa Belfiová
Ing. Andrea Vajdová
Mgr. Božena Zummerová

(3)Opis činnosti, na ůčeI ktorej bola účtovná jednotka zhadená a opis dwhu podnikatetskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Centrum pomoci Kalná, n.o. poskytuje nasledovně všeobecne prospešné služby:
- poskytovanie poradenstva občanom v róznych životných či krizových situáciách,
- poskytovanie pomoci občanom seniorom v domácnosti ph základných sociálnych úkonoch službou rodinných asistenti,
- občanom, ktori sú odkázani na pomoci inej osoby z důvodu vážneho zdravotného stavu prechodného, pripadne trvalého a nemajú posudok o odkázanosti na sociálnu službu, tj.
nemůžu využiť opatrovateľsků službu obce

Helena Vargová
Roland Bogár
Mgr. Eva Krchová
Ing. Otto LúdI

Strana 7
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- pomoc v oblastí rehabilitácie, či rozvíjaní sociálnych zručností

- sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám

- sociálna prevencia

Služby organizácie sú poskytované a vykonávaně na základe krízovej intervencie a individuálnych potrieb každého občana. Hlavným ciel‘om Centra pomoci Kalná n.o.,
je najmä poskytovanie sociálnych služieb.

(4)Priememý prepočitaný počet zarnestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovně obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len ~bežně
účtovně obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobmvorníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoďníkov, ktori vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

Vzorová tabuľka k či. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovol‘nikov

Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné

obdobie
Pňememý prepočitaný počet zamestnancov

z toho počet vedúcich zamestnancov

Počet dobwvorníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovorníkov, ktori vykonávali dobrovornícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

(5)lnformácia o organizáciách v zriaďovaterskej působnosti účtovnej jednotky.

20

1

20

Či. II

lnformácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1)lnformácia, čije ůčtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovně jednotka bude nepretržite pokračovat vo svojej činnosti.
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Účtovně závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania a pokračovania vo svojej činnosti.
(2)Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením důvodu týchto zmíen a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, závázkov, základného imania a výsledku

hospodárenia účtovnej jednotky.
V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám, ktoré by mali vplyv finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a ani výsledku hospodárenia účtovnej
jednotky.

(3) Spůsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a závázkov v členeni na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný mým spůsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosfou,

~ dlhodobý hmotný majetok obstaraný mým spůsobom,
g) dlhodobý flnančný majetok,
h) zásoby obstarané kúpou,
) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané mým spůsobom,

k) pohradávky,
I) krátkodobý tlnančný majetok,
m) časové rozlišenie na strane aktív,
n) závázky vrátane rezerv, dlhopisov, půžičíek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasiv,

p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
(4) Spósob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby

odpisov a odpisové metódy pri určeni odpisov.

Strana 9
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(Jčtovná jednotka vlastní osobný automobil, doba odpisovania je 4 roky 100%, sadza odpisov - rovnomerná

(5) Zásady pre zohľadnenie zniženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. Ill

lnformácie, ktoré dopíňajú a vysvetl‘ujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podra položiek tohto majetku v členeni podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom oceneni na začiatku bežného účtovného
obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podta jednotlivých položiek tohto majetku v Členeni podra položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k
dlhodobému majetku na začiatku bežného úČtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehíad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežněho účtovného obdobia.

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pil ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
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Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabulka Č. 2

r~3 fl fl fl fi!

Prvotné ocenenie -

stav na zaČiatku
bežného účtovněho
obdobia
prírastky

úbytky

presuny
Stav na konci
bežného úČtovného
obdobia
Oprávky—stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

prirastky

úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Opravné položky —

Pozemky
(Jmelecké

diela
a zbierky

Stavby

Samostatné I I I
hnutel‘né I I Základně I Drobný PoskytnutéI Obstaranie I preddavkyJ Pestovateľské a ostatný dihodobého I naI stádoveci J Dopravné celky trvalých ! a ťažné dlhodobý hmotného I dlhodobý
a súbory I prostriedky

hnutel‘ných I I porastov zvieratá I hmotný majetku hmotnýmajetok majetokveci

11028

6648

17676

Spolu

11028

33741 26591

33741 26591

17676
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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 _____________

(2) Údaje o spůsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podra položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného
účtovného obdobia v jednoUivých položkách dlhodobého finančného majetku.

(4) lnformácia O výške tvorby, zniženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finanČnému majetku a opis důvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o oceneni krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ůčtovná závierka,
pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

(6) Prehtad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ích stav na začiatku bežného úČtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj důvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

(7) Opis významných pohradávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohradávky za hlavnú nezdaňovanú činnost, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(8) Prehrad opravných položiek k pohradávkam, pňčom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zniženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného
ůčtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj důvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohradávkam.

(9) Prehľad pohradávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich obciobi a príjmov budúcich období.

(11) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

22713

16065
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a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovaterov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prirastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktorě tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prirastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného úČtovného obdobia.

(12) lnformácia o rozdeleni účtovného zisku alebo vyspodadani ůČtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvori účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zniženie, použitie alebo zrušenie počas
bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o významných položkách na úČtoch 325 - Ostatné závázky a 379 — lné závázky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podía jednotlivých druhov
záväzkov,

c) prehrad a výške závázkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehrad o výške závázkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podra položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

e) prehtad o závázkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

~ prehľad o bankových úveroch, póžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje úČtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

g) prehtad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(14) Preh!ad o významných položkách výnosov budúcich období v členeni najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovů hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane,

f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“), .
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g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istmu a finanČný náklad,

b) suma istmy a l9nančného nákladu podťa doby splatnosti

1. do jedněho roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

Čl. IV

Informácie, ktoré doplňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1)Prehrad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslenim hodnoty tržieb podra jednotlivých hlavných dwhov výrobkov, služieb hlavnej Činnosti a podnikateťskej
činnosti účtovnej jednotky.
neaplikovaně

(2)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a mých ostatných výnosov.
602 — výnosy z poskytovania služby 239 593,00 €

649— ostatně výnosy 1 48521 €

(3)Prehíad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v pňebehu bežného účtovného obdobia.

691 — dotácie 69 303,64 €

(4)Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pňČom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
644— úroky v banke 3,90 €

Účtovná trieda 6 spolu 310 385,75

(5)Opis a vyČíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a mých ostatných nákladov.

501 —spotreba mateňálu 9330,19 €

511 — opravy a udržiavanie 1 269,45 €
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512—cestovné náklady 66195€

513— náklady na prezentáciu 60,46 €

518 —ostatně služby 13221,88 €

521 — mzdové náklady 168 270,36 €

524 — zákonné sociálne poistenie a zdravotně poistenie 60 368,09 €

525 - ostatně sociálne náklady 2 590,00 €

527 - zákonné sociálne náklady 11 091,67 €

528— ostatné sociálne náklady 1 242,23 €

538 - ostatné dane a poplatky 107,00 €

542—ostatně pokuty a penále 54,30 €

543 — ině ostatné náklady 842,36 €

548— manká a škody 712,00 €

549 — ině ostatné náklady 2697,39 €

551 — odpisy dlhodobého neh. a hmot. Majetku (auto) 6648,00 €

558 — tvorba zúčtovanie opravných položiek 232,28 €

Účtovná trieda 5 spolu 279 399,61 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovně obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky,

b) uisťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky,

c) daňové poradenstvo,

d) ostatně neauditorské služby.
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Vzorová tabulica k ČI. IV ods, 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti $ auditom úČtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za

overenie účtovnej závierky 108000€

uisťovacie auditorské služby okrem overenía účtovnej závierky

daňové poradenstvo

ostatné neauditorské služby

Spolu 1080,00 (

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových úČtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohradávky a prípadné ďalšie položky

Čl. VI
Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota mých aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v důsledku minulých udalosti a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí Od účtovnej jednotky; týmito mými aktivami sú napriklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, Iicenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov ziskaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota mých pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnuti, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podra jednotlivých druhov ručenia;
takýmito mými pasivami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako důsledok minulej udalostí a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udaiostí v budúcnosti, ktorých vznik
nezávisi od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako důsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na spinenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok
ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá sporahlivo oceniť.
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(3) Opis významných položiek ostatných tinančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pil každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka
spriaznených osób, a to

a) povinnosť z devizových terminovaných obchodov a mých ~nanČných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napriklad z dodávaterských alebo odberaterských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) mé povinnosti.

(4) Prehľad nehnuterných kultúmych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

- neaplikované

(5) lnformácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Po 31. decembri nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutoČnosti, ktoré sú predmetom účtovnictva.

Vedenie účtovnej jednotky posúdilo vplyv pandémie COVID 19 na aktiva, pasiva a Činnosť účtovnej jednotky a konštatuje, že pandémia COVID 19 nemá vplyv na fungovanie účtovnej
jednotky a účtovná jednotka dokáže fungovať nasledujúcich 12 mesiacov ako zdravý subjekt.
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Vzorová taburka k ČI. III ods. I o stave a pohybe dlhodoběho nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabulla Č. 1

Prvotně ocenenie - stav
na začiatku bežného
úČtovného obdobia
prírastky

úbytky

presuny
Stav na konci bežněho
účtovného obdobia
Oprávky — stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravně položky — stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky

Nehmotně
výsledky

Z vývojovej
a obdobnej

Činnosti

Softvér

Obstaranie Poskytnuté

OceniteMé práva Ostatný dlhodobý dlhodobého preddavky nanehmotný majetok nehmotného dlhodobý
majetku nehmotný majetok

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

Tabul‘ka Č. 2

Prvotné ocenenie -

stav na začiatku
bežného úČtovného
obdobia
prirastky

úbytky

presuny
Stav na konci
bežného úČtovného
obdobia
Oprávky — stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

prírastky

úbytky

Stav na konci

Pozemky
Umelecké

diela
a zbierky

Stavby

hnutel‘né I Základné I Drobný I PoskytnutéObstaranie preddavky
I PestovateVské I stádo a ostatný dlhodobého I naved Dopravné

Samostatné I

a súbory prostriedky celky trvalých I a ťažné dlhodobý hmotného dlhodobý
I zvieratáhnuteľných porastov I hmotný majetku hmotnýmajetok I majeto~vecĺ I

33741

11028

Spolu

26591

33741

6648

17676

26591

11028

6648

17676
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bežného účtovného
obdobia
Opravné položky —

stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prirastky
úbytky
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na zaČiatku
bežného úČtovného
obdobia
Stav na konci
bežného úČtovného
obdobia

Vzorová tabul‘ka k Čl. Ill ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finanČného majetku

Poskytnuté
Podielové cenné papiere a podiely Dlhové cenné Půžičky Ostatný Obstaranie preddavky na
papiere a podiely v obchodnej I . I podnikom dlhodobý dlhodobóho

Podielové cenné I I I

v ovládanej obchodnej spoločnosti papiere držané do i
spoločnosti s podstatným splatnosti v skupme a finanČný f‘inančného dIhodob~‘ostatně póžičky majetok majetku majetok

vplyvom I
Prvotně ocenenie _________________

Stav na začiatku bežného
úČtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny ____________

Spolu
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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

Vzorová tabul‘ka k Čl. Ill ods. 4 o štruktúre dlhodobého finanČného majetku

Hodnota vlastněho imania ku koncu I Účtovná hodnota ku koncu
Podjel účtovnej jednotky

Názov Podjel na základnom na hlasovacích právach I bežněho bezprostredne bežného úČtovného bezprostredne
spoločnosti imani (v %) I účtovného predchádzajúceho obdobia predchádzajúceho

(v °‘°) obdobia úČtovného obdobja úČtovného obdobia
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Vzorová tabuľka k či. Ill ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabul‘ka Č. I

Stav na začiatku bežného úČtovného I Stav na konci bežného úČtovnéhoKrátkodobý finanČný majetok obdobia Prírastky Úbytky obdobia

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie

Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedněho roka
držané do splatnosti

Ostatně realizovateíné cenné
papiere

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok
spolu

Tabutka 6. 2
Zvýšeniel zniženie hodnoty Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného Vplyv ocenenia na vlastně imanie

Krátkodobý finančný majetok I účtovného obdobia
(+1-)

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ostatné realizovaterné cenné papiere

Krátkodobý finančný majetok spolu
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Vzorová tabu Yka k Čl. lil ods. 7 ovývoji opravných položiek k zásobám
I Stav na začiatku bežného I Tvorba opravnej položky I Zniženie opravnej I Zúčtovanie opravnej I Stav na konci bežného

Druh zásob J účtovného obdobia (zvýšenie) položky I položky úČtovného obdobia
Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby

Výrobky

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok
na zásoby

Zásoby spolu

Vzorová tabulka k Čl. Ill ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohl‘adávkam
I Stav na začiatku bemného Tvorba opravnej položky I Zniženie opravnej I ZúČtovanie opravnej I Stav na konci bežného

Druh pohl‘adávok účtovněho obdobia I (zvýšenie) položky položky úČtovného obdobia

Pohľadávky
z obchodného styku

Ostatně pohradávky

Pohradávky voči
účastníkom združení

lné pohradávky

Pohľadávky spolu
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17372

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za 9052,28
úČtovné obdobie
Spolu 26424,48

Vzorová tabuľka kč1. Ill ods. 130 rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straW

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovně obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Pridel do základného mania
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Pridel do fondu reprodukcie
Pridel do rezervného fondu
Pridel do fondu tvoreného zo zisku
Pridel do ostatných fondov
úhrada straty minulých obdobi
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straW

Zo základného imania
Z rezervného fondu
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Sociálny fond Bežně účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovnó obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Tvorba na farchu nákladov
Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu Účtovného obdobia

Vzorová tabul‘ka k Čl. Ill ods. 14 písm. Q o bankových úveroch, póžičkách a návratných flnančných výpomociach

m cra fl fl fl fis

I Suma istmy na konci
Druh cudzieho Suma istmy na konciMena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpeČenia bežného úČtovného obdobia bezprostredne predchádzajúcehozdroja I úČtovného obdobia

Krátkodobý
bankový úver
Póžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu __________

Vzorová tabul‘ka k či. Ill ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Stav na konci bežného účtovnéhoPoložky výnosov budúcich I Stav na konci bezprostredne I Prírastky Úbytky obdobia
období z dóvodu predchádzajúceho účtovného obdobia

bezodpiatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie

dihodobého majetku obstaraného
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z finančného daru

dotácie Zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie

dotácie Z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku

Zůstatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného
Z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku
obstaraného zo sponzorského

Vzorová tabul‘ka k Čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom úČtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

overenie účtovnej závierky 108000€

uisťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky

daňové poradenstvo

ostatné neauditorské služby

Spolu 1080,00 €

Strana 29


