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Dobrý  dom  n.o.

VÝRO(,NÁ SPRÁVA 2020

Výročná  správa  je vypracovaná  v súlade  s e134 ods. 2 zákona  č. 21 3/1997  Z. z. o neziskových  organizáciách

poskytujúcich  všeobecne  prospešné  služby  v znerí  neskorších  predpisov.

Prehl'ad  činností  vykonávaných  v kalendárnom  roku

Nezisková  organizácia  Dobrý  dom má v prvom rade za úlohu vysporiadať  sa s ťarchou,  ktorú jej zanechala

organizácia  v likvidácii  Maják  nádeje.  Najmä  v zmysle  vysporiadania  pohl'adávok  a uvol'nenia  možnosti  disponovať
s majetkom,  konkrétne  budovou  na Karpatskej  ul. v Bratislave.  Následne  má za ciel' napÍňať  svoje  poslanie,  a to

poskytovanie  sociálnej  pomoci  a humanitárnej  starostlivosti.  Vízia je poskytovať  sociálne  služby potrebným
ciel'ovým  skupinám.  Dobrý  dom n.o., ako aj mestská  časť Bratislava-Staré  Mesto,  už pracujú  na koncepcii  podl'a

toho, kde bude najväčšia  potreba  a najvyšší  úžitok. Predpokladáme  zacielenie  služieb  na seniorov,  zdravotne
postihnuté  osoby,  resp. osoby,  na ktorých  bolo páchané  násilie.

Ročná  účtovná  závierka  a vyhodnotenie  základných

údajov  v nej zahrnutých

Kompletná  účtovná  závierka  tvorí  prílohu  tejto  výročnej  správy.

Výrok  štatutárneho  audítora  k ročnej  účtovnej  závierke

Účtovná jednotka  mala vyššie  príjmy  verejných  prostriedkov  v fl 33 ods. 3 zákona,  na základe  čoho  výrok  audítora

bude  dodatkom  doložený  a zverejnený  k výročnej  správe.

Vklad  zriad'ovatel'a

Dar

Úhrada  postúpených  záväzkov

Úhrada  za tvorbu  web  stránky  a webové  sídlo

Bankové  ooolatkv

Prehl'ad  o peňažných  príjmov  a výdavkoch
Príjem

1000,OO

220  000,OO

Výdaj

211 548,9i

338,34

10,82

Stav  a pohyb  majetku  a záväzkov  neziskovej  organizácie

Údaje  o stave  a pohybe  majetku  a záväzkov  je uvedený  v jednotlivých  častiach  účtovnej  závierky,  ktorá  tvorí
neoddelitel'nú  prílohu  výročnej  správy-

Zmeny  a nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie,

ku ktorým  došlo  v priebehu  roka

V organizácii  nenastali  žiadne  personálne  zmeny  v orgánoch.
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Dobrý  dom  n.o.

VÝROČNÁ  SPRÁVA  2020

Dalšie  údaje  určené  správnou  radou
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Prílohy
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO  AUI)ÍTORA
z auclitu  účtovne.j  závierky

Názor

Uskutočnili  sme audit  ťičtovnqj  závicrky  n.o. Dobrý  dom,  n.o.,  (d'aíe.j len n.o.)  ktorá  obsahu.je

Výkaz  o príjmocíi  a výdavkocli  k 3í.  dccen'ibru  2020,  Výkaz  o ina.jctku  a záväzkoch  za rok

končiaci  sa k uvedenéinu  dátun'iu,  a poznáinky  ktoré  obsahujú  súhrn  význainných  účtovných

zásad  a účtovných  inetód.

l)odl'a  nášho  názoru  priložená  ťičtovná  závierka  poskytu.je  pravdivý  a veri'iý  obraz  I-ínančne.j

situácie  n.o.  k 31.l2.2020  a výsledí<u  .jej hospodárenia  za rok končiaci  sa k uvedenému

dátuínu  poclra zákona  č. 431/2002  Z.z.  o účtovníctve  v zi'iení  neskorších  predpisov(d'ale.j  len

,,zákon  o ťičtovníctve".

Audit  sine  vykonali  podl'a  inedzinárodných  audítorskýcli  štandardov  (ISA).  Naša

zodpovednost'  podra  týclito  štandardov  je uvedená  v odseku  Zodpovednost'  audítora  za audit

účtovnej  závierky.  Od n.o.  sine  nez.ávislí  podl'a  ustanovení  zákona  č. 423/2015  o štatutárnoin

audite  a o zincnc  a doplnení  zákona  č. 431/2002  Z.z.  o ťičtovníctvc  v zncní  neskoršícl"i

predpisov  (d'ale;j len ,,zákon  o štatutárnoin  audite"  týka.júcich  sa etií<y,  vrátai"ie  Etického

k«Sdexu audítora, relevantných pre i'iáš audit účtovnej závicrky asplnili sme i4j ostatné
požiíidavky  týclito  ustanovcní  týka.júcich  sa etiky.  Sine  presvedčení,  že auďítoi-ské  dôAazy,

ktoré  sme  získali,  )ioskytu.ji:i  dostíitočný  a vliodný  základ  pre náš íiázoi'.

Iná skutočnost'

Podl'a štatútu  n.o.  bude  poskytovat'  všeobecne  prospešné  služby,  a to  sociálnu  pomoc

a humanitárnu  starostlivost'.  l)očas  aciditovaného  rok:i  n.o. určenú  funkciu  neplnila.  Všctkajqj

činnost'  bola  zameríiná  na vyspciiaiíidanie  sa s íikvidáciou  neziskovej  oi-ganizácie  MAJÁK

NÁDEJE n.o.  v likvidácii.

Zodpovednost'  štatutárnelio  orgánu  za účtovnú  závierku

Štatutárny  orgánje  zodpovedný  za zostavenie  tejto  účtomej  závierky  tak, aby poskytovala

piaavdivý  a veri'iý  obraz  podl'a  zákona  o účtovriíctve  a za tie interné  kontro]y,  ktoré  považuje

za potrcbné  na zostavenie  účtovnqj  závicrky,  ktorá  neobsatuije  výzi'iaim'ié  nesprávnosti,  či už

'l/ dôsledku  podvodu  alebo  chyby.

I)ri zostavovaní účtovnqj závierkyjc  št;ttutárny orgán zodpovcdný za zhodnotenie scliolinosí.i
Slioločnosti neprctržite pokračovat' vo svqjej činnosti, za opísanie skutočností týkqjúcicli sa
nepretiažitélio  pokračovai'iia  vo svqje.j činnosti,  akje  to potrcbné,  aza  použitie  predpokladu

i'iepretržitélio  pokračovania  v činnosti  v účtovi'iíctve,  ibaže  by  mal  v ťimys!e  Spoločnost'

z.likvidovat'  alebo  ukončit'  jej  činnost',  alebo  by nemal  inú  rcalistickú  možnc+st'  než tak urobit'.

Zodpovednost'  audítora  za audit  ťiČtovi'iej  závierky

Našou zodpovcdnost'ou je získat' lirimerané  uistenie, či účtovná závierka ako celok
ncobsahu.je  význanmé  nesprávnosti,  či už v dôsledku  podvodu  alebo  cliyby,  a vydat'  správu

auďítora, vi'átane  i"iázoni.  Priinerané uistenieje uistenic vysokélio stupňa, alc ni2e  záruí<ou
toho, že audit vykonaný 1iodl'a inedzinámdnýcli ariďítorských štandardov v'.dy odl'iaLí
význainné  i'iespríívnosti,  ;ik triké cxistujú.  Ncsprávnosti  môžu  vznikrn:í'  v dôsleclku  podvodu

aíelxí  cliyby a za významné sa Ixwažujú  vtedy, ak by sa daío odôvodncne očakávat'. žc
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jednotlivo  alebo  vsúhme  by  moíili  ovplyvnit'  ekonon'iické  rozhodnutia  používatel'ov,

uskutočnené  na základe  tejto  účtovnej  závierky.

V rán'ici  auditu  uskutočneného  podl'a  inedzinárodných  audítorskýcli  štandardov,  počas  celého

auditu  uplatň;jeme  odborný  ťisudok  a zacliovávaine  profesionálny  skepticizmus.  Okrem  toho:

*  Identiíikujeme  a posudzujeme  riziká  významnej  nesprávnosti  účtovnej  závierky,  či už

v dôsledku  podvodu  a]ebo chyby,  navríiujeme  a uskutočňujeine  audítorské  postupy

reagujúce  na tieto  rizilcá  a získavame  audítorské  dôkazy,  ktoré  sú dostatočné  a vhodné

na poskytnutie  základu  pre náš názor.  Riziko  neodhalenia  významnej  nesprávnosti

v dôsledku  podvodu  je vyššie  ako  toto  riziko  v dôsledku  chyby,  pretože  podvod  môže

zahfňat'  ta.jnú  dohodu,  falšovanie,  úinyselné  vynechanie,  nepravdivé  vyhlásenie  alebo

obídenie  internej  kontroly.

*  Oboznatm;jeme  sa s internými  kontrolan"ii  relevantnými  pre audit,  aby sme  mobli

navrhnút'  audítorské  postupy  vhodné  za  daných  okolností,  ale  nie  za  účelom

vyjadrenia  názoru  i'ía efektívnost'  interných  kontrol  Spoločnosti.

*  14odnotíme  vhodnost'  použitých  ťičtovných  zásad a ťičtovnýcli  n"ietód  a primerai'iost'

účtovných  odhadov  a uvedenie  s nimi  súvisiacich  informácií,  uskutočnené  štatutárnyin

orgánom.

*  Robíme  záver  otom,  či  štatutárny  orgán  vúčtovníctve  používa  predpoklad

nepretržitého  pokračovania  v čii'u'iosti  a na základe  získanýcl'i  audítorských  dôkazov

záver  otoin,  či  existuje  významná  neistota  vsúvislosti  sudalost'ami  alebo

okolnost'ami,  ktoré  by  inoh]i  významne  spochybnit'  Spoločnosti  nepretržite

pokračovat'  v činnosti.  Ak  dospe.jeme  k záveru,  že významná  neistota  existu.je,  sine

)iovinní  upozornit'  v našej správc  audítora  na sťivisiace  inforinácie  uvedené  v ťičtovne.j

závierkc  alebo  ak sťi  ticto  informácie  nedostatočné,  modifikovat'  iiáš názor.  Naše

závery  vychádzajú  z audítorskýcli  dôkazov  získaných  do dátumu  vydania  našej  správy

audítora.  Budúce  cidalosti  alebo  okolnosti  však  môz.u spôsobit',  že spoločnost'  prestane

pokračovat'  v nepi'etržitej  činnosti.

*  I-lodnotíine  celkovú  prezentáciu,  štruktúru  aobsah  účtovnej  závierky  vrátane

informácií  v nej uvedených,  ako aj to, či účtovná  závierka  zacl"iytáva  uskutočnené

transakcie  a udalosti  spôsobom,  ktorý  vedie  k ic)i  vernému  zobrazcniu.

ll.  Spiaáva  o d'alších  požiadavkách  zákonov  a predpisov

Správa  k informáciáin,  ktoré  sú uvedené  vo výročnej  správe  -  dodatok  správy  nezávislélío

audítora.

Štatutárny orgán  je zodpovedný  za infori'iíácie  uvedené  vo výročnej  správe,  zostavenej  podl'a

požiadaviek  zákona  o ťičtovníctve.

Náš vyššie  uvedený  názor  na účtovnťi  závierku  sa nevzt'ahuje  na iné inforinácie  uvecíené  vo

výročnej  spi'áve.

V súvis]osti  s auditom  účtovne.j  závierky  je  i'iašou  zodpovednost'ou  oboznái'nenie  sa

s informáciaini  uvedenými  vo výročnej  správe  a posúdenie,  či tieto  informácie  nie sú vo

výzi'ian"inom  nesťilade  s auditovanou  ťičtovi"iou  závierkou  alebo  našin'ii  poznatkan"ii,  ktoré  sme

získali  počas  auditu  účtovnqj  závierky,  alebo  sa inak  zda.jú  byt'  významne  nesprávne.



I)osúdili  sme, či výročná  spi'áva  neziskovej  organizácie  Dobrý  ClOIl1, n.o., obsah4je  informácie,
ktorýcli  uvedenie  vyžaduje  zákoi'i  o účtovníctve.

Na  základe  prác  vykonaných  počas  auditu  ťičtovnej  závierky,  podl'a  nášho názoru:

*  Informácie  uvedené  vo výročnej  správe  zostavenej  za rok  2020 sú v súlade  s uvedenou

ťičtovnou  závierkoti  za daný  rok,

*  Výroči'iá  správa  obsaluije  infoi-mácie  podra  zákona  ci účtovníctve.

Na základe  našich  poznatkov  o účtovnqj  jednotke  a situácii  v nej,  ktoré sine  získali  počas

auditu  ťičtovnej  závierky,  sn"ie  povinní  uviest',  či sine zistíli  význaínné  nesprávnosti  vo

výročnqj  správe,  ktorťi  sme  dostali  )iiaed dátumoin  vydania  te.jto  správy.

Sj tejto  súvislosti  neexistr;jú  zistcnia,  ktoné  by  sme  i"i'íaíi uviest'.

Bratislava  l 5.07.  2021

Ing.  Emília  Luptáková,  I)líD.

Karola  Adlera  20

841 02 Bratisíava

Audítorka  Slovenskcj  koinory  ayiditorov

Číslo liccncie  52
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UCTOVNA  ZAVIERKA
neziskovej  účtovnej  jednotky

v sústave  podvojného  účtovníctva

lIllllIIIIllllllllllllIlllIll a

Čiselné  údaje  sa zarovnávajú  vpravo,  ostatné  údaje  sa píšu  zl'ava.  Nevyplnené  ríadky  sa ponechávajú  prázdne.

údaje  sa vyplňajú  paličkovým  pismom  (podlaa tohto  vzoru),  plsaclm  strojom  alebo  tlačiarňou,  a to čiernou  alebo  tmavomodrou  farbou.

ÁÄ8ČDÉFGHÍJKlMNOPQRŠTÚVXÝŽOf23456789

Daňové identifikačné  čislo

ičo

53266064

SID SK NACE

Účtovná  závierka

X  riadna  X  zostavená

mimoriadna  schválená

(vyznačí sa x)

Mesiac  Rok

od 0 1 2 0 2 0
Za obdobie

do I 2 2 0 2 0

Bezprostredne  od 2 0
predchádzajúce

obdobie do 2 0

Priložené  súČasti účtovnej  závierky

X  Súvaha  (úč  NUJ 1-C)1) X  Poznámky  (Úč NUJ 3-0í)

XVýkazziskovastrát(ÚčNUJ2-01) ,yznačísax,

Obchodné  meno alebo  názov  účtovnej  jednotky

Dobrýdom,n.o.

Sidlo  účtovnej  jednotky

Ulica  ČíSIO

KARPATSKÁ  31I2  / 24

PSč  Obec

8 1 I 0 5 BRATISLAVA  -  MESTSKÁ  č ASi  ST  ARÉ  MES  Ť 0

Čislotelefónu  Číslofaxu

ol  ol
E-mailová  adresa

Zostavená  dňa:

2 8,0  6,2  0 2 1

Podpisový  záznam  osoby
zodpovednej  za vedenie
účtovnlctva:

Podpisový  záznam  osoby
zodpovednej  za zostavenie
účtovnej  závierky:

Podpisový  záznam
štatutárneho  orgánu  alebo
Člena štatutárneho  orgánu
účtovnej  jednotky:

_---i

_'S(:!rhuaSloná  rlňoa

20
... Ii

Záznamydaňovéhoúradu  '  "'

Miesto  pre evidenčné  ČÍSIO Odtlačok  prezentačnej  pečiatky  daňového  úradu  's,

u  MF SR 2013 Strana  ň



Súvaha  (Úč  NUJ  1-O1  ) ičol 5, 3, 2, 6, 6, 0, 6, 4 I I SID [IHHH]

Strana  aktív Č. r.
Bežné  účtovné  obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné  obdobie

Brutto Korekcia Nstto Netto

a b 1 2 3 4

A.  NEOBEŽNÝ  MAJETOK  SPOLU  r.002+r.009+r.02í OO1

1. Dlhodobý  nehmotný  majetok  r.003  až r.008 002

Nehmoíné  výsledky  z vývojovej  a obdobnej  činnosíi  012-(072+091  AÚ) 003

Sofívér  013-(073+091AÚ) 004

Oceniíel'népráva  014-(074+091AÚ) 005

Osíaíný  dlhodobý  nehmoíný  majetok  ((E8+019)-(078+079+09'l  AÚ) 006

Obsíaranie  dlhodobého  nehmoíného  majeíku  (041-093) 007

Poskytnuté  preddavky  na dlhodobý  nehmoíný  majeíok  (051-095  AÚ) 008

2. Dlhodobý  hmotný  majetok  r.OlO  až r.020 oog

Pozemky  (031) O10 x

Umeleckédielaazbierky  (032) O11 x

Síavby  021-(081+092AÚ) 012

Samostaíné  hnutel'né  veci  a súbory  hnuíeíných  ved  022-(082+092  AÚ) 013

Dopravnépíosíriedky  023-(083+092AÚ) 014

Pesíovaíel'ské  celky  írvalých  porasíov  025-(085+092  AÚ) 015

Základné  síádo  a ťažné  zvieíaíá  026-(086+D92  AL1) 016

Drobný  dlhodobý  hmoíný  majeíok  02B-(088+092  AÚ) 017

Osíaíný dlhodobý hmoíný ma%tok 029-(089+092 AÚ) 018

Obsíaíanie  dlhodobého  hmoíného  majetku  (042-094) oú g

Poskyínuíé  preddavky  na dlhodobý  hmoíný  majeíok  (052-095  AÚ) 020

3. Dlhodobý  finančný  majetok  r.022  až r.028 02i
I

Podielové  cenné  papiere  a podiely  v obchodných  spoločnostiach

vovládanejosobe  (061-C)96AÚ) 022

Podielové  cenné  papiere  a podiely  v obchodných  spoločnosíiach

spodsíaínýmvplyvom  (082-C)96AÚ) 023

Dlhové  cenné  papiere  držané  do splaínosti  (065-096  ACI) 024

R5žičky  podnikom  v skupine  a osíaíné  pôžičky  (066+C)67)-096  AL1 025

Osíaíný  dlhodobý  finančný  majetok  (069-096  AÚ) 026

Obsíaranie  dlhodobého  finančného  majeíku  (043-096  AÚ) 027

Poskyínuté  preddavky  na dlhodobý  flnančný  majeíok  (053-096  AÚ) 028

sírana  2



Súvaha  (Úč  NUJ  1-O1) iČo 5, 3, :,  6, 6, 0, 6, 4 I I SID 2

Strana  aktív Č. r.
Bežné  účtovné  obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné  obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B.  OBEŽNÝ  MAJETOK  SPOLu  r.030+r.037+r.ô42+r.051 029 220  650,B1 20B  790,% 13  859,B5

t Zásoby  r.031ažr.036 030

Maíeriál  (112+119)-191 031

Nedokončená  výíoba

a poloíovary  vlasínej  výroby  (121  *í  22)-('1  92+193) 032

Výíobky  (123-194) 033

Zvieraíá  (124-č95) 034

Tovaí  (132+139)-196 035

Poskytnuté  prevádzkové  preddavky  na zásoby  (314  A1]-391  AÚ) 036

2. Dlhodobépohl'adávky  r.038ažr.041 037

Pohl'adávky  z obchodného  síyku  (31 í AÚ  až  314  AÚ)-391  AÚ 038

Osíaínépohl'adávky  (315AÚ-391AÚ) oag

Pohl'adávky  voči  účasínikom  zdíužerí  (35B  AÚ-391  AÚ) 040

Iné pohl'adávky  (335  AÚ+373  AÚ+375  AÚ+378  AÚ)-391  ALl 041

3. Krátkodobépohl'adávky  r.043ažr.050 042 20B 790,96 208  790,96

Pohl'adávky  z obchodného  síyku  (314 AÚ  až  314  AÚ)-391  AÚ 043

Osíaínépohíadávky  (315AÚ-391AÚ) 044 206  790,')6 206  790,98

Zúčíovanie  so Sociálnou  poisťovňou  a zdravoínými  poisťovňami  (336) 045 x

Daňovépohl'adávky  (341až345) 046 x

Pohl'adávky  z dôvodu  finančných  vzťahov  k šíáínemu  rozpočíu

a íozpočíom  územnej  samosprávy  (346+348) C147 x

Pohl'adávky  vočí  účastnikom  zdíuzeni  (358  AÚ-391  Al:I) 048

Spojovacl  účeí  pri združerí  (396-391  AÚ) 049

Iné pohl'adávky  (335  AÚ+373  AÚ+375  AÚ+378  AÚ)-391  AÚ 050

4.

I

Finančnéúčty  r.052ažr.056 051 13  859,85 13  859,85

Pokladnica  (211+213) 052 x

Bankovéúčb)  (221AÚ+261) 053 13 859,85 X 13  859,85

Bankové  účty  s dobou  viazanosíi  dlhšou  ako  jeden  rok  (221 AÚ) 054 X

Kráíkodobý  finančný  majetok  (251  +253+255+256+257}291  AÚ 055

Obsíaranie  kráíkodobého  finančného  majeíku  (259-291  ALJ) 056

C.  II',ASOVÉ  pozilšexie  SPOLU  r.058  a r.059 057

1. Nákladybudúcichobdobí  (3E11) 058

PrIjmybudúcichobdobl  (385) 059

í!lAJETOKSPOLu  r.001+r.029+r.057 060 220  650,81 :_os  790,9( 13  859,85
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Súvaha  (Úč  NUJ  1-O1) IčOi 5 , 3 , 2 , 6 , 6 , 0 , 6 , 4 i / SID 

Strana  pasív Č. r.
Bežné  účtovné

obdobie

Bezprostredne

predchádzaji:ice

účtovné  obdobie

a b 5 6

A.  '/LASTNÉ  ZDROJE  KRYTIA  MAJETKu  SPOLu  r.082+r.068+r.072+r.073 081 650,84

1. Imanie  a peňažné  fondy  r.063  až r.087 062 1 000,OO

Základnéimanie  (411) 063 i OOO,OO

Peňažné  fondy  tvorené  podl'a  osobiíného  predpisu  (412) 064

Fondíeprodukcie  (413) 065

Oceňovacie  rozdiely  z precenenia  majetku  a záväzkov  (414) 066

Oceňovacie  rozdiely  z precenenia  kapiíálových  účasíín  (415) 067

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

Rezervnýfond  (421) 069

Fondyíoíenézozisku  (423) 070

Osíaínéfondy  (427) 071

3. Nevysporiadaný  výsledok  hospodárenia  minulých  rokov  (+;-428) 072

4. Výsledok  hospodárenia  za účtovné  obdobie  r.060-(r.062+r.068+r.072+r.(}74+r.101) 073 -349,16

B.  :UDZlEZDROJESPOLu  r.075+r.079+r.087+r.097 074 13 209,01

t Rezervy  r.076ažr.078 075

Rezervyzákonné  (451AÚ) 07B

Osíaínérezervy  (459AÚ) 077

Kráíkodobérezervy  (323+451AÚ+459AÚ) 078

2. Dlhodobézáväzky  r.080ažr.086 079

Závázkyzosociálnehofondu  (472) 080

Vydanédlhopisy  (473) 081

Závázkyznájmu  1474AÚ) 082

Dlhodobéprijaíépreddavky  (475) 0B3

Dlhodobénevyfakíurovanédodávky  (476) 084

Dlhodobézmenkynaúhradu  (478) 085

Osíaíné  dlhodobé  záväzky  (373  AÚ+479  AÚ) 088

3. Krátkodobézávíizky  r.088ažr.096 087 13 209,01

Záväzky  z obchodného  styku  (32í  až 326)  okrem  323 088

Záväzkyvočizamesínancom  (33í+333) 089

Zúčíovanie  so Sociálnou  poisťovňou  a zdravoínými  poisťovňami  (336) 090

Daňovézáväzky  (341až345) 091

Záväzky  z dôvodu  finan.  vzťahov  k šíáínemu  rozpočíu  a rozpočíom  územnej  samosprávy  (346+348) 092

Záväzky  z upísaných  nesplatených  cenných  papierov  a vkladov  (367) 093

ZáväzkyvočiúčasínIkomzdružerí  (368) 094

Spo1ovacIúčeíprizdružerí  (396) 095

Ostaíné  záväzky  (379+373  A0*474  A1]+479  AÚ) 096 I 13  209,01 j

4. Bankové  výpomoci  a pôžičky  r.098  až r.lOO 097

Dlhodobébankovéúvery  (461AÚ) 098

Bežnébankovéúvery  (231+232+461AÚ) 099

Prijaíé  kíáíkodobé  finančné  výpomoci  (241  +249) 100

C.  ':ASOVÉROZLIŠENIESPOLU  r.102ar.103 i(l1

1. Výdavkybuí)cichobdobi  (383) 102

Výnosybudúcichobdotí  (384) 103

a/LASTNÉ  ZDROJE  A CuDZlE  ZDROJE  SPOLu  r.061+r.074+r.101 104 13859,85
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Výkaz  ziskov  a strát  (LJč NUJ  2-01  ) IČO L5, 3, 2, 6, 6, 0, 6, 4 l I SID [77

Číslo

účtu
Náklady

Číslo

riadku

Činnost'
Rpyprostredne

predchádzajúce
účtovné  obdobie

Hlavná
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a 5 c 1 2 3 4

501 Spotreba  materiálu O1

502 Spotreba  energie 02

504 Predaný  tovar 03

511 Opravy  a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady  na reprezentáciu 06

518 Ostatné  služby 07 338,34 338,34

521 Mzdové  náklady 08

524 Zákonné  sociálne  poistenie  a zdravotné  poistenie 09

525 Ostatné  sociálne  poistenie 10

527 Zákonné  sociálne  náklady i1

528 Ostatné  sociálne  náklady 12 I

531 Daň z motorových  vozidiel 13

532 Daň z nehnutel'nosff 14

538 Ostainé  dane  a poplatky 15

541 Zmluvné  pokuty  a penále i6

542 Ostaíné  pokuty  a penále 17

543 Odpísanie  pohl'adávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové  straty 20

546 Dary 21
I

547 Osobitné  náklady 22

548 Manká  a škody 23

549 Iné osíatné  náklady 24 10,85 10,85

551
Odpisy  dlhodobého  nehmotného  majetku  a dlhodobého
hmotného  majetku

25

552
Zostatková  cena  predaného  dlhodobého  nehmotného
majetku  a dlhodobého  hmotného  majetku

26

553 Predané  cenné  papiere 27

554 Predaný  materiál 28

555 Náklady  na krátkodobý  finančný  majetok :_g

556 I Tvorba  fondov 30 I
557 Náklady  na preceneníe  cenných  papierov 31

558 Tvorba  a zúčtovanie  opravných  položiek 32 206  790,96 206  790,96

561 Poskytnuté  príspevky  organizačným  zložkám 33

562 Poskytnuíé  príspevky  iným  účíovným  jednotkám 34

563 Poskytnuíé  príspevky  fyzickým  osobám 35 I
I

565 Poskytnuté  príspevky  z podielu  zaplatenej  dane 36

567 Poskytnuté  príspevky  z verejnej  zbierky 37

Účtová  trieda  5 spolu  r.Ol  až r.37 38 207  140,15 207  140,15
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Výkaz  ziskov  a strát  (Úč NUJ  2-01  ) ičol 5, 3, 2, 6, 6, 0, 6, 4 I I SID [

číslo

účtu
Výnosy

Číslo

riadku

činnost'
Rp;iprostredne

predchádzajÚce
účtovné  obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

601 Tržby  za vlastné  výrobky 39

602 Trzby  z predaja  služieb 40

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  dlhodobého  nehmotného  majetku 48

624 Aktivácia  dlhodobého  hmotného  majetku 49

641 Zmluvné  pokuty  a penále 50 I

642 Ostaíné  pokuty  a penále 51

643 Platby  za odpísané  pohl'adávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové  zisky 54

646 Prijaté  darí} 55

647 Osobitné  výnosy 56

648 Zákonné  poplatky 57

649 Iné ostatné  výnosy 58

651
Tržby  z predaja  dlhodobého  nehmotného  majetku  a
dlhodobého  hmotného  majetku

59

652 Výnosy  z dlhodobého  finančného  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 použítia  fondu 64

657 Výnosy  z precenenia  cenných  papierov 65

658 Výnosy  z nájmu  majetku 66

661 Prijaté  príspevky  od organizačných  zložiek 67

662 Prijaté  príspevky  od iných  organizácil 68  208  790,99 206  790,99 I

663 Prijaté  príspevky  od fyzických  osôb 69

664 Prijaíé  členské  príspevky 70

665 Príspevky  z podielu  zaplatenej  dane 71

667 Prijaié  príspevky  z verejných  zbierok 72

691 Dotácie 73

Účtová  trieda  6 spolu  r.39  až r.73 74 206  790,99 206  790,99

Výsledok  hospodárenia  pred  zdanením  r.74  - r.38 75 -349,16 -349,16

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné  odvody  dane  z príjmov 77
I

Výsledok  hospodárenia  po zdanení  (r.75 - (r.76 + r.77)%+/-] 78 -349,-16
I

-349,16
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Poznámky  (Úč NUJ3  -  OI ) IČO 5 I 3 I 2 I 6 I 6 I O I 6 I 4 I /SID

Poznámky

k účtovnej  závierke

za účtovné  obdobie  2020

Vypracované  dňa  27.júna  2021

Dobrý  dom  n.o.

Karpatská  24,

81105  Bratislava



Poznámky  (Úč NUJ3  -  O1 ) IČO 5 I 3 I 2 I 6 I 6 I O I 6 I 4  I /SID

Poznámky  k účtovnej  závierke  spracované  v súlade  s Opatrením  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  z 2.

decembra  2015  č. MF/20166/2015-74,  ktorým  sa menía  dopÍňa  opatrenie  Ministerstva  financií  SÍovenskej  republiky

z 30. októbra  2013 č. MF/17616/2013-74,  ktorým  sa ustanovujú  podrobnosti  o usporiadaní,  označovaní  a
obsahovom  vymedzení  položiek  individuá1nej  účtovnej  závierky,  termíny  a miesto  ukladania  individuálnej  účtovnej
závierky  a výročnej  správy  pre  účtovné  jednotky  účtujúce  v sústave  podvojného  účtovníctva,  ktoré  níe sú založené
alebo  zriadené  na účely  podnikania.

ČI. I Všeobecné  údaje

(1) Meno  a priezvisko  fyzickej  osoby  alebo  názov  právnickej  osoby,  ktorá  je zakladatel'om

alebo  zriad'ovatel'om  účtovnej  jednotky,  dátum  založenia  alebo  zriadenia  účtovnej

jednotky.

Dátum  vzniku: 24.9.2020

Zakladatel': Mestská  časť  Bratislava  -  Staré  Mesto

Vajanského  nábrežie  3

814  21 Bratislava  -  Staré  Mesto

IČO:  006031  47

Organizácia  je zriadený  na dobu  neurčitú.

(2) Informácie  o členoch  štatutárnych  orgánov,  dozorných  orgánov  a iných  orgánov  účtovnej

jednotky;  uvádzajú  sa mená  a priezviská  členov  štatutárnych  orgánov,  dozorných

orgánov  a iných  orgánov  účtovnej  jednotky

Riaditel'  (štatutárny  zástupca): PhDr. Matej Alex

Správna  rada: PhDr. Janka Langová  -  predseda  správnej  rady
Mgr. et Mgr. Marek  Machata

Mgr. Barbora  Balunová

Dozorná  rada: Mgr. Martina  Uličná
Matej Gomolčák

Mgr. Petra Hitková  PhD.
Mgr. Art. Dana Leinert

Ing. Jana španková

(3) Opis  činnosti,  na účel  ktorej  bola  účtovná  jednotka  zriadená  a opis  druhu  podnikatel'skej

činnosti,  ak  ju účtovná  jednotka  vykonáva.

Nezisková  organizácia  Dobrý  dom má v prvom  rade za úlohu vysporiadať  sa s ťarchou,  ktorú  jej zanechala

organizácia  v likvidácii  Maják nádeje.  Najmä v zmysle  vysporiadania  pohl'adávok  a uvol'nenia  možnosti
disponovať  s majetkom,  konkrétne  budovou  na Karpatskej  ul. v Bratislave.  Následne  má za ciel' napÍňať

svoje poslanie,  a to poskytovanie  sociálnej  pomoci  a humanitárnej  starostlivosti.  Vízia je poskytovať

sociálne  služby  potrebným  ciel'ovým  skupinám.  Dobrý  dom n.o., ako aj mestská  časť Bratislava-Staré
Mesto,  už pracujú  na koncepcii  podl'a  toho,  kde bude  najväčšía  potreba  a najvyšší  úžitok.  Predpokladáme

zacielenie  služieb  na seniorov,  zdravotne  postihnuté  osoby,  resp. osoby,  na ktorých  bolo páchané  násilie.

Podl'a Zakladacej  listiny  o založení  neziskovej  organizácie  poskytujúcej  všeobecne  prospešné  služby z
12.8.2020,  organizácia  bude  poskytovať  všeobecne  prospešné  služby,  a to sociálnu  pomoc  a humanitárnu
starostlivosť  vo viacúčelovom  zariadení  sociálnych  služieb.

Rozhodnutie  o zápise  neziskovej  organizácie  poskytujúcej  všeobecne  prospešné  služby  Okresným  úradom

Bratislava,  odbor  všeobecnej  vnútornej  správy  číslo OU-BA-OWS1  -2020/1  07790  zo dňa 21.9.2020,  ktoré
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Poznámky  (Úč NUJ3  -  O1 ) IČO 5 I 3 I 2 I - I - I - I - I - I /S-

nadobudlo  právoplatnosť  dňa 24.9.2020.  Dňom nadobudnutia  právoplatnosti  tohto rozhodnutia  bola
nezisková  organizácia  zapísaná  do registra.

Všeobecne  prospešný  účel:  tvorba,  podpora,  ochrana  alebo  rozvoj  sociálnych  služieb  a sociálnej  pomoci.

Dátum  vzniku:  24.9.2020

(4) Priemerný  prepočítaný  počet  zamestnancov

Bežné  účtovné  obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce  účtovné

obdobie

Priemerný  prepočítaný  počet  zamestnancov o o

z toho  počet  vedúcich  zamestnancov o o

Počet  dobrovol'níkov  vyslaných  účtovnou  jednotkou o o

Počet  dobrovol'níkov,  ktorí  vykonávali  dobrovol'nícku

činnosť  pre  účtovnú  jednotku  počas  účtovného  obdobia
o o

(5) Informácia  o organizáciách  v zriad'ovatel'skej  pôsobnosti  účtovnej  jednotky.

Účtovná  jednotka  nemá  v zriad'ovatel'skej  pôsobnosti  žiadne  organizácie.

CI. II Informácie  o účtovných  zásadách  a účtovných  metódach

(1 ) Informácia,  či je  účtovná  závierka  zostavená  za splnenia  predpokladu,  že účtovná  jednotka

bude  nepretržite  pokračovať  vo  svojej  činnosti.

Účtovná  závierka  bola zostavená  za predpokladu  nepretržitého  pokračovania  svojej  činnosti.

(2) Zmeny  účtovných  zásad  a zmeny  účtovných  metód  s uvedením  dôvodu  týchto  zmien

avyčíslením  ich vplyvu  na finančnú  hodnotu  majetku,  záväzkov,  základného  imania

a výsledku  hospodárenia  účtovnej  jednotky.

V priebehu  účtovného  obdobia  účtovná  jednotka  nemenila  účtovné  metódy  a účtovné  zásady.

(3) Spôsob  oceňovania  jednotlivých  položiek  majetku  a záväzkov

a) dlhodobý  nehmotný  majetok  obstaraný  kúpou  oceňuje  účtovná  jednotka  obstarávacou  cenou,  ktorá
zahfňa  cenu  obstarania  a náklady  súvisiace  s obstaraním  ako je clo, preprava,  montáž,  poistné  a pod.

b) dlhodobý  nehmotný  majetok  obstaraný  vlastnou  čínnosťou  oceňuje  účtovná  jednotka  vlastnými
nákladmi.  Vlastnými  nákladmi  SLl všetky  priame  náklady  vynaložené  na výrobu  alebo  činnosť  a nepriame
náklady,  ktoré  sa vzťahujú  na výrobu  alebo  inú činnosť.

c) Odpísy  dlhodobého  nehmotného  majetku  sú stanovené  vychádzajúc  z predpokladanej  doby jeho

používania  a predpokladaného  priebehu  jeho opotrebenia.  Odpisovať  sa začína prvým dňom mesiaca
nasledujúceho  po uvederí  dlhodobého  majetku do používania.  Drobný  dlhodobý  nehmotný  majetok,

ktorého  obstarávacia  cena (resp. vlastné  náklady)  je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje  jednorazovo  pri
uvedení  do používania.

d) dlhodobý  hmotný  majetok  obstaraný  kúpou  oceňuje  účtovná  jednotka  obstarávacou  cenou,  ktorá
zatu'ňa cenu  obstarania  a náklady  súvisiace  s obstaraním  ako je clo, preprava,  montáž,  poistné  a pod.
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Poznámky  (Úč NUJ3  -  O1 ) 5 I 3 I 2 I 6 I 6 I O I 6 I 4  I /SID

e) dlhodobý  hmotný  majetok  obstaraný  vlastnou  činnosťou  oceňuje  účtovná  jednotka  vlastnými  nákladmi.

Vlastnými  nákladmi  sú všetky  priame  náklady  vynaložené  na výrobu  alebo činnosť  a nepriame  náklady,
ktoré  sa  vzťahujú  na  výrobu  alebo  inú činnosť.

f)  Odpisy  dlhodobého  hmotného  majetku  sú stanovené  vychádzajúc  z predpokladanej  doby  jeho  používania

a predpokladaného  priebehu  jeho  opotrebenia.  Odpisovať  sa začína  prvým  dňom mesiaca  nasledujúceho

po uvederí  dlhodobého  majetku  do použivania.  Drobný  dlhodobý  hmotný  majetok,  ktorého  obstarávacia
cena (resp. vlastné  náklady)  je í 700 EUR a nižšia, sa odpisuje  jednorazovo  pri uvedení  do použivania.
Pozemky  sa neodpisujú.

g)  dlhodobýfinančnýmajetokoceňujeúčtovnájednotkaobstarávacímicenamivrátanenákIadovsúvisiacich
s obstaraním.

h) zásoby  obstarané  kúpou  oceňuje  účtovná  jednotka  obstarávacou  cenou.  Obstarávacia  cena  zahíňa  cenu
zásob a náklady  súvisiace  s obstaraním  ako je clo, preprava,  poistné,  provízia,  skonto  a pod. Zníženie
hodnoty  zásob  sa upravuje  vytvorením  opravnej  položky.

i) zásoby  vytvorené  vlastnou  činnosťou  oceňuje  účtovná  jednotka  vlastnými  nákladmi.  Vlastné  náklady

zatťňajú  priame náklady  (priamy  náklady, priame mzdy a ostatné  priame  náklady)  a časť nepriamy

nákladov  bezprostredne  súvísiacich  s vytvorením  zásob  vlastnou  činnosťou  (výrobná  réžia).  Výrobná  réžia
sa do vlastných  nákladov  zahíňa  v závislosti  od stupňa rozpracovanosti  týchto  zásob. Správna  réžia
a odbytové  náklady  nie sú súčasťou  vlastných  nákladov.  Zniženie  hodnoty  zásob sa upravuje  vytvorením
opravnej  položky;

j)  pohl'adávky  oceňuje  účtovná  jednotka  ich menovitou  hodnotou,  postúpené  pohl'adávky  sa oceňujú

obstarávacou  cenou  vrátane  nákladov  súvisiacich  s obstaraním.  Toto ocenenie  sa znižuje  o pochybné
a nevymožitel'né  pohl'adávky;

k) krátkodobý  finančný  majetok  oceňuje  účtovná  jednotka  menovitou  hodnotou.  Zniženie  ich hodnoty  sa

vyjadruje  opravnou  položkou

l) časové  rozlíšenie  na strane  aktív  vykazuje  účtovná  jednotka  vo výške,  ktorá  je nevyhnutná  na dodržanie
zásady  a časovej  súvislosti  s účtovným  obdobim;

m) rezervy  oceňuje  účtovná  jednotka  v očakávanej  výške  záväzku;

n) záväzky  oceňuje  účtovná  jednotka  menovitou  hodnotou.  Záväzky  pri ich prevzatí  sa oceňujú  obstarávacou

cenou.  Ak pri inventarizácii  zistí, že suma záväzkov  je iná ako ich výška  v účtovníctve,  uvedú  sa záväzky
v účtovníctve  a v účtovnej  závierke  v tomto  zistenom  ocenení;

o)  časové  rozlíšenie  na strane  pasív  vykazuje  účtovná  jednotka  vo výške,  ktorá  je potrebná  na dodržanie
zásady  vecnej  a časovej  súvislosti  s účtovným  obdobím;

p) o nároku  na dotácíe  účtuje  účtovná  jednotka,  až ked' je takmer  isté, že na základe  splnených  podmienok

na poskytnutie  dotácie  má dotáciu  poskytnutú.  Dotácie  na hospodársku  činnosť  účtovná  jednotka  vykazuje
ako výnosy  budúcich  období  a do výkazu  ziskov  a strát ich rozpúšťa  ako výnosy  z hospodárskej  činnosti

v časovej  a vecnej  súvislosti  s naložením  nákladov  na príslušný  účet. Dotácie  na obstaranie  dlhodobého
hmotného  majetku  a dlhodobého  nehmotného  majetku  sa najskôr  vykazujú  ako výnosy  budúcich  období

a do výkazu  ziskov  a strát sa rozpúšťajú  v časovej  a vecnej  súvislosti  zo zaúčtovaním  odpisov  z tohto
dlhodobého  majetku;

q)  Majetok  a záväzky  vyjadrené  v cudzej  mene  sa ku dňu uskutočnenia  účtovného  prípadu  prepočítavajú  na

menu euro referenčným  výmenným  kurzom  určeným  a vyhláseným  Európskou  centrálnou  bankou  alebo
Národnou  bankou Slovenska  vdeň  predchádzajúci  dňu uskutočnenia  účtovného  prípadu.  Majetok

a záväzky  vyjadrené  v cudzej  mene  (okrem  prijatých  a poskytnutých  preddavkov)  sa ku dňu, ku ktorému

sa zostavuje  účtovná  závierka,  prepočítavajj  na menu euro referenčným  výmenným  kurzom  určeným
a vyhláseným  Európskou  centrálnou  bankou  alebo Národnou  bankou  Slovenska  v deň, ku ktorému  sa

zostavuje  účtovná  závierka,  a účtujú sa s vplyvom  na výsledok  hospodárenia.  Prijaté a poskytnuté
preddavky  v cudzej  mene  prostredníctvom  účtu vedeného  v tejto  cudzej  mene sa prepočitavajú  na menu

euro referenčným  výmenným  kurzom určeným  avyhláseným  Európskou  centrálnou  bankou  alebo
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Národnou  bankou  Slovenska  vdeň  predchádzajúci  dňu  uskutočnenia  účtovného  prípadu.  Prijaté

a poskytnuté  preddavky  v cudzej mene na účet zriadený  v eurách a z účtu zriadeného  v eurách  sa
prepočítavajú  na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty  nakúpené  alebo predané.  Prijaté

a poskytnuté  preddavky  sa ku dňu, ku ktorému  sa zostavuje  účtovná  závierka,  na menu euro  už
neprepočítavajú.

CI. Ill Informácie,  ktoré  dopíňajú  a vysvetl'ujú  údaje  v súvahe

(1) Účtovná  jednotka  v priebehu  účtovného  obdobia  neobstarala  dlhodobý  nehmotný  majetok,  dlhodobý
hmotný  majetok  ani  dlhodobý  finančný  majetok.

Nehmotné

výsledky

z vývojovej

a obdobnej

činnosti

Softvér
Ocenitel'né

práva

Ostatný

dlhodobý

nehmotný

majetok

Obstaranie

dlhodobého

nehmotného

majetku

Poskytnuté

preddavky  na

dlhodobý

nehmotný

majetok

Spolu

Prvotné  ocenenie  -

stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

prírastky

úbytky

presuny

Stav  na konci

bežného  účtovného

obdobia

Oprávky  -  stav  na

začiatku  bežného

účtovného  obdobia

prírastky

úbytky

Stav  na konci

bežného  účtovného

obdobia

Opravné  položky  -

stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

prírastky

úbytky

Stav  na konci

bežného  účtovného

obdobia

Zostatková  hodnota

Stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

Stav  na konci

bežného  účtovného

obdobia
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stav  na

začiatku

bežného
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účtovného

obdobia

prírastky

úbytky

presuny

Stav  na

konci

bežného

účtovného

obdobia

Oprávky  -

stav  na

začiatku

bežného

účtovného

obdobia

prírastky

úbytky

Stav  na

konci

bežného

účtovného

obdobia

Opravné

položky  -

stav  na

začiatku

bežného

ÚČtovného

obdobia

prírastky I

úbytky

Stav  na

konci

bežného

účtovného

obdobia

Zostatková  hojnota

Stav  na

začiatku

bežného

účtovného

obdobia

Stav  na

konci

bežného

účtovného

obdobia
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Prvotné  ocenenie

Stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny
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Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia I I I I il I
Opravné  položky

Stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

Prírastky

LJbytky

Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia

Zostatková  hodnota

Stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia

Názov  spoločnosti

Podiel  na

základnom  imani  (v

%)

Podiel  účtovne'j

jednotky  na

hlasovacích

právach

(v %)

Hodnota  vlastného  imania  ku

koncu
Účtovná  hodnota  ku koncu

bežného

účtovného

obdobia

bezprostredne

predchádzajúceho

účtovného  obdobia

bežného

účtovného

obdobia

bezprostredne  I
predchádzalúc
eho  účtovného

obdobia

Krátkodobý  finančný  maletok
Stav  na začiatku  bežného

účtovného  obdobia
Prírastky Úblký

Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia

Majetkové  cenné  papiere

na obchodovanie

Dlhové  cenné  papiere  na

obchodovanie

Dlhové  cenné  papiere  so

splatnosťou  do  jedného

roka  držané  do  splatnosti

Ostatné  realizovatel'né

cenné  papiere

Obstarávanie

krátkodobého  finančného

maietku

Krátkodobý  finančný  majetok

spolu

Krátkodobý  finančný  majetok

Zvýšenie/  zríženie

hodnoty

(+/-)

Vplyv  ocenenia  na výsledok

hospodárenia  bežného  účtovného

obdobia

Vplyv  ocenenia  na vlastné

imanie

Majetkové  cenné  papiere

na obchodovanie

Dlhové  cenné  papiere

na obchodovanie

Ostatné  realizovatel'né  cenné

papiere

Krátkodobý  finančný  majetok

spolu

Prehrad  opravných  položiek  k zásobám

Druh  zásob

Stav  na začiatku

bežného

účtovného

obdobia

Tvorba

opravne'j

položky

(zvýšenie)

Zniženie

opravnej

položky

Zúčtovanie

opravnej  položky

Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia

Materiál

7



Poznámky  (Úč NUJ3  -  O1 ) 5 I 3 I 2 I 6 I 6 I O I 6 I 4 I /SID

Nedokončená  výroba

a polotovary  vlastnej

výroby

Výrobky

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý  preddavok  na

zásoby

Zásoby  spolu

(2) Opis  významných  pohradávok  - účtovná  jednotka  eviduje

a. pohl'adávku  voči  MAJÁKU  NÁDEJE  n.. v likvidácii  na základe  zmlúv  o pristúpení  k záväzku

uzavretých  do 31.12.2020  vo výške  206.790,96  @. Z dôvodu  existencie  rizika z neuhradenie

predmetných  pohl'adávok  organizácia  k nim vytvorila  opravné  položky  uvedené  v časti  nižšie.

(3)  Prehrad  opravných  položiek  k pohradávkam

závierky  žiadne  opravné  položky  k pohl'adávkam.

účtovná  jednotka  neeviduje  ku dňu účtovnej

Druh  pohl'adávok

Stav  na začiatku

bezného  účtovného

obdobia

Tvorba  opravnej

položky  (zvýšenie)

Zniženie

opravnej  položky

Zúčtovanie

opravnej  položky

Stav  na konci

bežného

účtovného

obdobia

Pohl'adávky

z obchodného  styku

Ostatné  pohl'adávky
206  790,96 206  790,96

Pohl'adávky  voči

účastníkom  združení

Iné pohl'adávky

Pohl'adávky  spolu
206  790,96 206  790,96

(4) Prehl'ad  pohradávok  do  lehoty  splatnosti  a po  lehote  splatnosti.

Stzv  na konci

bežného  účtovného  obdobia
bezprostredne  predchádzajúceho

účtovného  obdobia

Pohl'adávky  do  lehoty  splatnosti

Pohl'adávky  po  lehote  splatnosti 206  790,96

Pohl'adávky  spolu 2Ô6  790,96

(5)  Prehl'ad  významných  položiek  časového  rozlíšenia  nákladov  budúcich  období  a príjmov

budúcich  období  -  bez  náplne.

(6)  Opís  a výška  zmien  vlastných  zdrojov  krytia  neobežného  majetku  a obežného  majetku

podl'a  položiek  súvahy  za  bežné  účtovné  obdobie,

Stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

Prirastky
(+)

Úbytky

(-)

Presuny
(+,  -)

Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia

Imanie  a fondy

Základné  imanie
IOOO,OO 1000,OO

z toho:
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nadačné  imanie

v nadácii

vklady  zakladatel'ov 1 000,OO 1000,OO

prioritný  majetok

Fondy  tvorené  podl'a

osobitného  predpisu

Fond  reprodukcie

Oceňovacie  rozdiely

z precenenia  majetku

a záväzkov

Oceňovacie  rozdiely

z precenenia

kapitálových  účastín

Fondy  zo zisku

Rezervný  fond

Fondy  tvorené  zo získu

Ostatné  fondy

Nevysporiadaný

výsledok  hospodárenia

minulých  rokov

Výsledok  hospodárenia

za účtovné  obdobie

-349,16 -349,16

8po1u
-aag,is -349,16

(7) Informácia  o rozdelení  účtovného  zisku  alebo  vysporíadaní  účtovnej  straty  vykázanej

v minulých  účtovných  obdobiach.

Názov  položky Bezprostredne  predchádzajúce  účtovné  obdobie

Účtovný  zisk 89 988,30

Rozdelenie  účtovného  zisku

Prídel  do  základného  imania

Prídel  do  fondu  tvoreného  podl'a  osobitného  predpisu

Prídel  do  fondu  reprodukcie

Prídel  do  rezervného  fondu

Prídel  do  fondu  tvoreného  zo  zisku

Prídel  do  ostatných  fondov

Úhrada  straty  minulých  období

Prevod  do  sociálneho  fondu

Prevod  do nevysporiadaného  výsledku  hospodárenia  minulých  rokov

Iné

Účtovná  strata

Vysporiadanie  účtovnej  straty

Zo základného  imania

Z rezervného  fondu

Z fondu  tvoreného  zo  zisku

Z ostatných  fondov

Z nerozdeleného  zisku  minulých  rokov

9
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Prevod  do  nevysporiadaného  výsledku  hospodárenia  minulých  rokov

Iné

(8) Opis  a výška  cudzích  zdrojov,  a to

a)  údaje  o jednotlivých  druhoch  rezerv

Druh  rezervy

Stav  na začiatku

bežného  účtovného

obdobia

Tvorba  rezerv Použitie  rezerv
Zrušenie  alebo

zrÍŽenie  rezerv

Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia

Jednotlivé  druhy

krátkodobých

zákonných  rezerv

Jednotlivé  druhy

dlhodobých  zákonných

rezerv

Zákonné  rezervy  spolu

Jednotlivé  druhy

krátkodobých  ostatných

rezerv

Jednotlivé  druhy

dlhodobých  ostatných

rezerv

Ostatné  rezervy  spolu

Rezervy  spolu

b)  údaje  o významných  položkách  na účtoch  325  - Ostatné  záväzky  a 379  -  Iné  záväzky;

uvádza  sa začiatočný  stav,  prírastky,  úbytky  a konečný  zostatok  podl'a  jednotlivých

druhov  záväzkov  - bez  náplne

c)  prehrad  o výške  záväzkov  do  lehoty  splatnosti  a po  lehote  splatnosti  -  bez  náplne

d)  prehl'ad  o výške  záväzkov  podl'a  zostatkovej  doby  splatnosti  v členení  podl'a  položiek

súvahy

Druh  závázkov

Stav  na konci

bežného  účtovného

obdobia
bezprostredne  predchádzajúceho

účtovného  obdobia

Záväzky  po lehote  splatnosti

Záväzky  do lehoty  splatnosti  so zostatkovou  dobou  splatnosti

do  jedného  roka
13  209,Ô1

Krátkodobé  záväzky  spolu 13 209,01

Záväzky  so zostatkovou  dobou  splatnosti  od jedného  do

piatich  rokov  vrátane

Záväzky  so zostatkovou  dobou  splatnosti  viac  ako  päť  rokov

Dlhodobé  záväzky  spolu

Krátkodobé  a dlhodobé  záväzky  spolu

e)  prehl'ad  o záväzkoch  zo sociálneho  fondu

Sociálny  fond Bežné  účtovné  obdobie Bezprostredne predchádzalúce účtovné
obdobie

Stav  k prvému  dňu  účtovného  obdobia

Tvorba  na ťarchu  nákladov

Tvorba  zo zisku

IO
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Čerpanie

Stav  k poslednému  dňu  účtovného  obdobia

f) prehl'ad  o bankových  úveroch,  pôžičkách  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,

Druh  cudzieho

zdroja
Mena

Výška  úroku

v%
Splatnosť

Forma

zabezpečenia

Suma  istiny  na

konci  bežného

účtovného  obdobia

Suma  istiny  na konci

bezprostredne

predchádzajúceho

účtovného  obdobia

Krátkodobý

bankový  úver

Pôžička

Návratná

finančná

výpomoc

Dlhodobý

bankový  úver

Spolu

g) prehl'ad  o významných  položkách  časového  rozlíšenia  výdavkov  budúcich  období  -  bez

náplne.

(9) Prehl'ad  o významných  položkách  výnosov  budúcich  období  -  bez náplne

Položky  výnosov  budúcich

obdotí  z dôvodu

Stav  na konci  bezprostredne

predchádzajúceho  účtovného

obdobia

Prírastky Úbytky
Stav  na konci  bežného

účtovného  obdobia

bezodplatne

nadobudnutého

dlhodobého  majetku

dlhodobého  majetku

obstaraného  z dotácie

dlhodobého  majetku

obstaraného  z finančného

daru

dotácie  zo štátneho

rozpočtu  alebo  z

prostriedkov  Európskej

Únie

dotácie  z rozpočtu  obce

alebo  z rozpočtu  vyššieho

územného  celku

grantu

podielu  zaplatenej  dane

dlhodobého  majetku

obstaraného  z podielu

zaplatenej  dane

Peňažné  plnenie  na

základe  zmluvy

o sponzorstve  v športe

Zostatková  hodnota

dlhodobého  majetku

obstaraného  zo

sponzorského

(10)  Údaje  o majetku  prenajatom  formou  finančného  prenájmu  -  bez náplne.

Záväzok

Stav  na konci  bezprostredne

predchádzajúceho  účtovného

obdobia

Istina Finančný  náklad
Stav  na konci  bežného

Účtovného  obdobia

Il
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Celková  suma

dohodnutých  platieb

do  jedného  roka  vrátane

od jedného  roka  do

piatich  rokov  vrátane

viac  ako  päť  rokov

ČI. IV Informácie,  ktoré  dopíňajú  a vysvetl'ujú  údaje  vo výkaze

ziskov  a strát

(1 ) Prehl'ad  tržieb  za vlastné  výkony  a tovar  s uvedením  ich  opísu  a vyčíslením  hodnoty  tržieb

podl'a  jednotlivých  hlavných  druhov  výrobkov,  služieb  hlavnej  činnosti  a podnikatel'skej

čínnosti  účtovnej  jednotky  - bez náplne.

(2) Opis  a vyčíslenie  hodnoty  významných  položiek  prijatých  darov,  osobitných

výnosov,  zákonných  poplatkov  a iných  ostatných  výnosov

Účtovná  jednotka  v účtovnom  období  prijala dar od Mestskej  časti Bratislava  - Staré Mesto  vo

výške 220.000,00  Eur za účelom  úhrady  záväzkov  likvidovanej  neziskovej  organizácie  MAJÁK

NÁDEJE n.o. v likvidácii,  IČ0 31821804  voči jej veritel'om.  Z dôvodu  nižšej výšky prevzatých
a uhradených  záväzkov  účtovná  jednotka  časť daru vo výške  13 209,04  í  vrátila  v roku 2021 späť
na účet  darcu  bankovým  prevodom.

(3) Prehl'ad  dotácíí  a grantov,  ktoré  účtovná  jednotka  prijala  v priebehu  bežného  účtovného

obdobia

Bez náplne

(4) Opis  a suma  významných  položiek  finančných  výnosov  -  bez náplne.

(5) Opis  a vyčíslenie  hodnoty  významných  položiek  nákladov,  nákladov  na ostatné  služby,

osobitných  nákladov  a iných  ostatných  nákladov

Doména

Tvorba  webstránka

38,34  Eur

300,00  Eur

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

Účel použitia  podielu  zaplatenej  dane
Použitá  suma  z bezprostredne  predchádzajúceho

účtovného  obdobia
Použitá  suma  bežného  účtovného

obdobia

Zostatok  podielu  zaplatenej  dane  bežného  účtovného  obdobia

(7) Opis  a suma  významných  položiek  finančných  nákladov  - účtovná  jednotka  vykázala  v účtovnom
období  bankové  poplatky  vo výške  10,82  Eur

ČI. V Opis  údajov  na podsúvahových  účtoch

Významné  položky  prenajatého  majetku,  majetku  prijatého  do  úschovy,  odpísané  pohl'adávky

a prípadné  d'alšie  položky  -  bez náplne.
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CI. VI Dalšie  informácie

(1 ) Opis  a hodnota  iných  aktív  -  bez náplne.

(2) Opis  a hodnota  iných  pasív  vyplývajúcich  zo súdnych  rozhodnutí,  z poskytnutých  záruk,  zo

všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  z ručenia  podl'a  jednotlivých  druhov  ručenia  - bez

náplne.

(3) Opis  významných  položíek  ostatných  finančných  povinností,  ktoré  sa nesledujú  v účtovníctve
a neuvádzajú  sa v súvahe  - bez  náplne.

(4) Prehl'ad  nehnuterných  kultúrnych  pamiatok,  ktoré  sú v správe  alebo  vo  vlastníctve  účtovnej
jednotky  - bez  náplne.

(5) Informácie  o významných  skutočnostiach,  ktoré  nastali  medzi  dňom,  ku ktorému  sa zostavuje

účtovná  závierka  a dňom  jej  zostavenia  - Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje  účtovná  závierka a dňom
jej zostavenia nenastalí žiadne významné  skutočnosti  ovplyvňujúce  údaje vykazované  ku dňu účtovnej  závierky,
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