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uOBRV Výročná správa r'ieziskovei organizácie  Dobiý  (/O/í;l, n. o.

I. Základné  údaje  o neziskovej  organizácií  (stav  k 31.12.2021)

Názov: Dobrý  dom,  n. o.

Sídlo: Karpatská  3112/24, 811 05 Bratislava-Staré  Mesto

IČO: 53266064

Právna  forma nezisková  organizácia  poskytujúca  všeobecne  prospešné  služby

ZakladatelI': Mestská  časť  Bratislava  - Staré  Mesto  Vajanského  nábr.  3, 814 21

Bratislava-Staré  Mesto  ICO:  00603147

Deň  vzniku: 24.09.2020

Poslanie:

Hlavným  poslaním  iieziskovej  organizácie  Dobrý  dom,  n. o. je poskytovanie  a podpora

všeobecne  prospešnýcli  služieb  v oblasti  sociálnej  pomoci,  humanitárnej  starostlivosti,  v

oblasti  vzdelávania,  výcliovy  a rozvoja  telesnej  kultúry,  ako aj d'alšie  služby  v oblasti

sociálnej  prevencie  a osvety.

Nezisková  organizácia  je  oprávnená  zprostriedkov  získaných  vlastnou  činnosťou

a z prostriedkov  získaných  od iných  osôb,  poskytovať  dary,  príspevky,  dotácie  alebo

granty  fyzickým  alebo  právnickým  osobám,  a to na projekty  v oblasti  sociálnej  pomoci,

humanitárnej  starostlivosti  a služby  týkajúce  sa vzdelávania,  výchovy  a rozvoja  telesnej

kultúry.

II.  Prehl'ad  činností  vykonávaných  v roku  2021

Vroku  2021 sa nezisková  organizácia  Dobrý  dom,  n.  o. (d'alej  aj ako  ,,nezisková

organizácia")  podiel'ala  i'ía  nasledovných  aktivitách:

Vyrovnanie  záväzkov  a nadobudnutie  majetku

Nezisková  organizácia  sa najskôr  musela  vyrovnať  s dedičstvom,  ktoré  jej zanechala

likvidovaná  nezisková  organizácia  MAJÁK  NÁDEJE n.o. v likvidácii,  so sídlom  Karpatská
3112/24, 811 05 Bratislava  - mestská časť Staré Mesto, ICO: 31 821 804, zapísaná v Registri
neziskových  organizácii  vedených  Okresným  úradom  Bratislava  pod  registračným  č. 43,

v podobe  nevysporiadaných  pohl'adávok.

Vd'aka  finančnej  podpore  mestskej  časti  Bratislava-Staré  Mesto  sa to podarilo,  čím  sa

uvolI'nila  možnosť  disponovať  s majetkom,  konkrétne  s nehnutďnosťami  zapísanýrni

v katastri  nehnutďností  vedenom  Okresným  úradom  Bratislava,  okres  Bratislava  I, obec

B A-m.č.  STARÉ MESTO,  katastrálne  úzernie  Staré  Mesto,  na liste  vlastníctva  č.: 7477,  a to

stavby  súpisné  číslo  3112,  druh  stavby  iná  budova,  popis  stavby  ,,stavba",  postavenej  na

pozernku  parcely  registra  ,,C",  parcelné  číslo 7434, druh  pozernku  zastavaná  plocha

a nádvorie  o výmere  505 m2; a pozernku  parcely  registra  ,,C",  parcelné  číslo  7434, druh
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pozernku  zastavaná  plocha  a nádvorie  o výmere  505 m2 (d'alej  len,budova  na  Karpatskej

ulici"),

Budovu  na Karpatskej  ulici  nezisková  organizácia  Dobrý  dom,  n. o. nadobudla  1. 2. 2021,

kedy  bola  zapísai"iá  na list  vlastníctva  neziskovej  organizácie.

VzMadom  na dlhotrvajúce  neužívanie  budovy  na Karpatskej  ulici,  z dôvodu  vykonávania

všetkých  potrebných  úkonov  smerujúcich  kjej  nadobudnutiu  zo  strany  neziskovej

organizácie,  dochádzalo  k jej chátraniu  aznehodnocovaniu.  Dôsledkom  toho,  je taký

technický  stav,  ktorý  si  vyžaduje  vysoké  finančné  náklady  na  zabezpečenie

užívaniaschopnosti  budovy,  ktorými  však  nezisková  organizácia  nedisponuje.  Uvedená

skutočnosť  viedla  neziskovú  organizáciu  v súčinnosti  s jej zakladatďom,  k záveru,  že

najvhodnejším  spôsobom  naplnenia  zámeru,  aby budova  na Karpatskej  ulici  slúžila

svojmu  účelu,  je  umožniť  jej  užívanie  na  základe  nájomného  vzťahu  takému

prevádzkovatďovi,  ktorý  by  budovu  na vlastné  náklady  zrekonštruoval  (resp.  dostal  do

užívaniaschopného  stavu)  azároveň  vnej  zabezpečil  poskytovanie  všeobecne

prospešných  služieb  v zmysle  štatútu  neziskovej  organizácie  Dobrý  dom,  n.o.

Nezisková  organizácia  vsúčinnosti  so  svojím  zakladatďom  vroku  2021  rokovala

s viacerými  záujemcami  o nájom  danej  nehnutelI'nosti,  realizovala  obhliadky  a pripravila

návrh  podmienok  nájmu  budovy  na Karpatskej  ulici.

Dotácia  z Nadácie  SPP

Vroku  2021  nezisková  organizácia  vd'aka  úspešnému  projektu  získala  finančné

prostriedky  vo výške  IO.OOO eur  z Nadácie  SPP na revitalizáciu  získanej  budovy  na

Karpatskej  ulici.  Vd'aka  týmto  prostriedkom  sa budovu  podarilo  vypratať,  vyčistiť,

dekontaminovať  a pripraviť  tak, aby mohla  byť  ponúknutá  do dlhodobého  prenájmu,

zrekonštruovaná  a využívaná  na verejnoprospešné  účely  v zmysle  štatútu  neziskovej

organizácie.

Podpora  v oblasti  humanitárnej  starostlivosti  a v oblasti  vzdelávania  a osvety

Nezisková  orgaiíizácia  získala,  na základe  schváleiía  miestnym  zastupitel'stvom  mestskej

časti  Bratislava-Staré  Mesto,  v roku  2021 do  dlhodobého  prenájmu  budovu  na Rázusovom

nábreží  v  Bratislave  známu  ako  Propeller.

Účelom  prenájmu  bolo  vytvorenie  platformy  na prezentáciu  práce  a činnosti  občianskych

združení,  kultúrnych  iniciatív,  neziskových  organizácií  a d'alších  subjektov  pôsobiacich

v Starom  Meste,  ktoré  vykonávajú  dobročinnú,  sociálnu,  kultúrnu,  verejnoprospešnú,

vzdelávaciu,  rudskoprávnu,  humanitárnu  a osvetovú  činnosť,  propagáciu  lokálnych

umelcov  a dizajnérov,  hrnotného  a nehmotného  kultúrneho  dedičstva.

V septembri  a novembri  2021 nezisková  organizácia  podporila  projekt  v humanitárnej

starostlivosti  a poskytla v Propelleri  priestor pre komunitnú  kaviareň  Mareerta café. Išlo
oprojekt  občianskeho  združenia  Mareena,  ktorého  ciďom  bolo  poskytnúť  pracovné

príležitosti  pre l'udí s udelenou medzinárodnou  ochranou a cudzincov/ky,  ktorí našli na
Slovensku  bezpečie  a nový  domov,  ale majú  problém  v ňom  nájsť  zamestnanie.
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V decembri  2021 nezisková  orgaiiizácia  podporila  d'alší  projekt  spoloči'íosti  vytvorené  na

S1ovensku,  s,r,o  v oblasti  vzdelaiiia  a osvety  a poskytla  v Propelleri  priestor  pre  slovenský

umelecký  suvenír.  Ciďom  platformy  ,,suvenircontemporary  art  &  craft"  bolo

prostredníctvom  osvety  či prezentácie  výsledkov  tvorby  a jej autorov  podporiť  tvorbu

súčasných  slovenských  suvenírov  s umeleckou  hodnotou.

Darovacie  zmluvy

V roku  2021 nezisková  organizácia  uzavrela  zmluvy  o finančnom  dare  s nasledovnými

subjektami:

o Nadácia  Penta  (IČO:  31812490)  vo výške  3 000,OO eur. Finančný  dar  bol

určený  na účel  technickej  prípravy  budovy  na Karpatskej  ul.  na humanitárne

a sociálne  využitie  (čistenie)  a jej propagáciu,  pričom  časť  finančného  daru

mohla  nezisková  organizácia  použiť  na  svoju  správu.

o Lucron  Group,  a.s. (IČO: 50265105)  vo výške  40 000,OO eur. Finančný  dar

bude  účelovo  viazaný  a má  byť  použitý  za účelom  zhromaždenia  finančných

prostriedkov  neziskovej  orgaiízácie  na vytvorenie  grantových  a dotačných

schém,  a následnú  podporu  projektov  v sociálnej,  humanitárnej  a kultúrnej

oblasti,  v oblasti  školstva,  vzdelávania,  výchovy  a rozvoja  telesi"iej  kultúry.

Časť finai"ičného  daru  môže  nezisková  organizácia  použiť  na svoju  správu.

Uvedené  prostriedky  prídu  na účet  orgai'úzácie  až v roku  2022.

III.  Ročná  ťičtovná  závierka  a zhodnotenie  základných  údajov  v nej  obsiahnutých

Nezisková  organizácia  2021 účtuje  v sústave  podvojného  účtovrďctva.  Účtovná  závierka  za

rok 2021 bola zostavená  dňa 29.3.2022 ako riadna  účtovná  závierka  podl'a íg3 17 ods. 6

zákoiia  č. 431 /2002  Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších  predpisov  za účtovné  obdobie
O1.01.2021-31.12.2021.

Výsledkom  hospodárenia  iieziskovej  organizácie  za  rok  končiaci  2021  je  kladný

hospodársky  výsledok  v celkovej  výške  2 548,26  EUR.

Dosiahnutý  hospodársky  výsledok  neziskovej  organizácie  je nasledovný:

Náklady  - ostatné  služby: 12  105,22

Náklady  - iné  ostatné  náklady: 91,95

Náklady  spolu: 12  197,17

Výnosy-služby I 196,67

Výnosy  -  prijaté  príspevky  od  iných

organizácií  (príjmy,  ktoré  nie  sú

predmetom  dane):

13  000,OO

I

Výnosy  - ostatné 564,03

Výnosy  spolu: 14  760,70

Výsledok  hospodárenia  pred  zdanením: 2 563,53

Výsledok  hospodárenia  po  zdanení: 2 548,26
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' Daň  z príjmu: I 15,27 I

Náklady  sú tvoreiié  nákladini  narealizovanú  čiimosť  (dodávka  služieb  tretích  osôb,

vedenie  účtovníctva  atd'.)  vo  výške  12  105,22  EUR,  réžia  a kolky  26,25  EUR  a nákladrni  na

bankové  poplatky  za vedeiiie  bankového  účtu  vo  výške  65,70  EUR.

Výnosy  boli  zabezpečené  príspevkom  od Nadácie  SPP 10  000,OO EUR  a Nadácie  Penta

3 000,OO EUR  a prefakturáciou  nájmu.

Hospodárenie  neziskovej  orgaiiizácie  v  roku  2021  tak  bolo  ukonČené  kladným

hospodárskym  výsledkom  2 548,26  EUR.  Kladný  hospodársky  výsledok  bude  použitý  v

priebehu  roka  2022.

IV.  Výrok  audítora  k ročnej  účtovnej  závierke,  ak  ju  audítor  overoval

Ročná  účtovná  závierka  organizácie  Dobrý  dom,  n.o.  za  rok 2021 nebola  overená

audítorom,  nakolI'ko nie sú splnené podmienky  pre jej overenie  v zmysle S3 33 ods. 3

zákona  č. 213/  1997  Z.z..

V.  Prelil'aď  o peňažných  príjmoch  a výdavkoch

Príjmy Výdavky Výsledok  k  31.12.2021

Celkom 14  820,12  EUR 1l  909,69  EUR 2 910,43  EUR

VI.  Prehl'ad  príjmov  v členení  podl'a  zdrojov

Zdroj príimov Výška príimu Účel

Príiem  od PO Nadácia  SPP 10  000.-  EUR Čistenie,  dekontaminácia

Prí)em  od  PO  Nadácia  Penta 3 000.-  EUR Správa,  časť  nedočerpaná

Tržby  z predaja  služieb I 196,67  EUR ' Nájom,  energie

Ostatné  výnosy 564,03  EUR
Správa

VII.  Stav  a pohyb  majetku  a záväzkov  neziskovej  organizácie

Stav  aktív  k 31.12.2021  pozostáva  :

Neobežný  majetok

Dlhodobý  nehmotný  majetok 0 EUR

Dlhodobý  hrnotný  majetok 710 320,77  EUR

Dlhodobý  finančný  maietok 0 EUR

i Spolu  neobežný  maietok: i 710 320,77  EUR
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Obežný  majetok

Zásoby 0 EUR

Dlhodobé  pohlI'adávky 0 EUR

Krátkodobé  pohl'adávky 40 000,OO EUR

Finančné  účty  - pokladnica 58,60  EUR

Finančné účtŤ - bankové účty 3 502,64  EUR

Spolu  obežný  majetok: 43 561,24  EUR

Aktíva  spolu: 753 882,01  EUR

Stav  pasív  k 31.12.2021  pozostáva  :

Vlastné  zdroje  ktytia  majetku

Imanie  a peňažné  fondy IOOO,OO  EUR

Fondy  tvorené  zo zisku 0 EUR

Nevysporiadaný  HV  minulých  rokov -349,16  EUR

HV  za  účtovité  obdobie 2 548,26  EUR

Spolu  vlastné  zdroje  krytia  majetku 3199,10  EUR

Cudzie  zdroje  - -

Rezervy 0 EUR

Dlhodobé  záväzky 0 EUR

Krátkodobé  záväzky  - z obchodného

styku

346,87  EUR

Krátkodobé  záväzky  - daňové  záväzky 15,27  EUR

Spolu  cudzie zdroie 362,14  EUR

Časové  rozlíšenie

Výnosy  budúcich  období 750  320,77  EUR

Spolu  časové  rozlíšenie 750  320,77  EUR

Pasíva  spolu: 753  882,01  EUR

VIII.  Orgány  neziskovej  organizácie  - zmeny  a nové  zloženie  orgánov

V roku  2021 došlo  k zmenám  v personálnom  zložení  orgánov,  a to k zmene  v osobe

riaditďa.  Odo  dňa  06.09.2021 nahradila  p. PhDr.  Mateja  Alexa  na pozícii  riaditelI'a

neziskovej  organizácie  p. Mgr.  Petra  Balážová.

Ku  dňu  13.  10.  2021  došlo  k zvoleniu  predsedu  dozornej  rady  Mateja  Gomolčáka.

Ku  kreovaniu  nových  alebo  zániku  doterajších  orgánov  v roku  2021  nedošlo.

Personálne  obsadenie  orgánov  neziskovej  organizácie  k 31.12.  2021  bolo  nasledovné:

a) Správna  rada

- PhDr. Janka Langová,  predseda  správnej rady
- Mgr.et.  Mgr.  Marek  Machata,  člen  správnej  rady

- Mgr.  Barbora  Balunová,  člen  správnej  rady
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b) Dozorná  rada

Matej  Gomolčák,  predseda  dozornej  rady

Mgr.  Martina  Uličná,  člen  dozornej  rady

Mgr.  Petra  Hitková,  PhD.,  člen  dozornej  rady

Mgr.  Art.  Dana  Kleinert,  člen  dozornej  rady

Ing. Jana Spanková, člen dozornej rady

c)  Riaditel'

Mgr.  Petra  Balážová

Ku  dňu  29.12.2021  bola  v registri  rnimovládnych  neziskových  organizácií  zapísaná  zmena

štatútu  neziskovej  organizácie  a došlo  k nasledovným  zmenám:

Druh  všeobecne  prospešných  služieb  sa mení,  resp.  dopÍňa  nasledovne:

3.1 Nezislr;ová organizácia  bude poskytovať  všeobecne prospešrté služby  v ob1asti sociá1nej pomoci a

huma'nitárnej  starostlivosti,  a v oblasti  vzdelávania,  výchovy  a rozvoja  telesnej ku1tún).

3.2 Verejnoprospešné  sLužby podl'a ods. 3.1. čl. III  tohto štatútu'nebude  'nezisková organizácia

poskytovať  vo vlastnom  viacúčelovom  zariadení  sociá7nych sIužieb a1ebo v inom  vLastnom

zariadení. Nezisková  organizácia  bude vyko;návať  činnosti  za účelom poskytovania  či podpory

verejnoprospešrtých  sLužieb v ob7asti sociá1nej pomoci a 1irmvanitárnej  starost1ivosti,  a v ob7asti

vzdelávania,  výcliovy  a rozvoja telesnej kuItúry.  Nezisková  organizácia  bude poskytovať  aj d'aUie

sžužby v ob1asti sociálnej  prevencie  a osveh) vo vyššie uvede'ných oblastiach. Tým nie  je dotknutá

možnosť  neziskovej  organizácie  v budúcnosti  pos1cytovať verejnoprospešné  služby  podra ods. 3.1 čL

III  tohto štatútu  vo v1astnom viacúčelovom  zariadení  sociáInych  služieb a7ebo Z) inom  vlastnom
zariadertí.

3.3 Na účeI poskytovania  verejnoprospešných  s7užieb podra ods. 3.1. čl. III tohto štatútu  je

nezisková organizácia  oprávne;ná pre;najímať  7muterný aj ne)mutel'ný  majetok vo  svojom

v1astníctve, vo svojej správe alebo v nájme, a to výlučne  právnickej  osobe alebo prevádzkovaterovi

zariadenia  verejnoprospešnýc1i  s7užieb, ktorý  bude v tomto  ne7mutel'nom  majetku  alebo

prostredníc'fflom  hnuterného majetku  takto prenajatého  zo strany  neziskovej  orga'nizácie  poskytovať

služby sociálnej  pomoci, huma'nitárnej  starostživosti  a s1užby v obLasti vzde1ávania, výchovy  a

rozvoja te7esnej kultúry.  Podmienky  poskytovania  hnutel'nélio  a ne1mutel'né1io majetku  neziskovej

organizácie  do nájmu  podL'a tohto ods. 3.3. čl. III  tohto štatútu  neziskovej  organizácie  je opráv'nená

schvarovať spráma  rada neziskovej  organizácie;  tieto podniienky  rimsia  byť  v súlade so záko;nom a

Statútom  neziskovej  organizácie.  Po schváLe;ní týchto  podmienok  zo stra;ny sprámej  rady  je nimi

'nezisková organizácia  viazaná.

3.4 Zároveň  na úče7 poskytovania  verejnoprospešných  služieb  podra ods. 3.1. C'7. III  tohto štatútu

neziskovej orga;nizácie je nezisková organizácia  oprávnená  z prostriedkov  získaných  vIastnou

činnosťou  (nájmom  majetku  alebo inými  či'nnosťami)  a z prostriedkov  získaných  od iných osôb v

sú7ade s ťCh účedovým určením, poskytovať dary, príspevky, dotácie a1ebo grarih) fyzickým a7ebo
práv;nickým  osobám a7ebo prevádzkovatel'nom  zariadenia  verejnoprospešrtých  sIužieb, a to výlučne

na účeI sociál'nej pomoci, humanitár;nej  starostlivosti  a služieb v oblasti vzdeláva'nia,  výchovy  a

rozvoja te7esnej ktdtú;n). Podmie'nky poskytova'nia darov, príspevkov, dotácií aIebo grantov fyzickým
a7ebo právnickým  osobám aIebo prevádzkovatel'nom  zariade'nia verejnoprospešrtých  s7užieb, a to

výIučne na úče7 sociálnej pomoci, humanitár'nej  starostlivosti  a služieb v oblasti vzde1ávania,
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nOQ'f Výročná správa neziskove.7 organizácie Dobrý dom, I?. o.

výchovy  a rozvoja  teIesrtej kultúry  podra to1ito ods. 3.4. ČI, III  tohto štatútu  neziskovej  organizácie,

je opráv;nená schvarovať správna  rada neziskovej  organizácie;  tieto podmienky  musia byť  v súlade

so záko'iiom a Statútom  neziskovej  orgcmizácie. Po scliválení  týchto  podmienok  zo strany  správnej
rady  je'nimi  nezisková  organizácia  viazaná.

3.5 Vyššie uvede'nými  činnosťami  podra ods. 3.2., ods. 3.3. a ods. 3.4 čL III  tohto štatútu  neziskovej

organizácie  napÍňa nezisková orga'iíizácia  účel podra ods. 3.1. čl. III  to7aíto štatútu  'nezis1covej

orga'nizácie, na  ktorý  boIa nezisková  organizácia  zriadená.

Spôsob  zverejnenia  podrnienok  poskytovania  jednotlivých  druhov  všeobecne  prospešných

služieb  sa dopÍňa  nasledovne:

4.2 Podmienky  nájmu  ne)muterného a 1muterného  majetku'neziskovej  organizácie  podl'a ods. 3.3 čL

III tohto  štatútu'neziskovej  organizácie  je  opráv'nená schvarovať  spráma  rada  neziskovej

organizácie;  tieto podmienky  musia byť  v súlade so záko'nom a so Statútom  neziskovej  organizácie.

Podmienky poskytova;nia príspevkov, dotácií alebo grantov fyzickým alebo práv'nickým osobám a1ebo
prevádz1covatel'om zariade'nia verejnoprospešných  s1užieb podra ods. 3.4 č7. III tohto  štatútu

neziskovej organizácie, je oprávnená schvarovať  správna  rada  neziskovej organizácie;  tieto

podmie;nky musia byť z» sú1ade so zákonom a so Statútom  neziskovej  organizácie.  Po schvá7ení

vyššie uvedených  podmienok  zo strany  sprámej  rady  je týmito  podmiertkami  nezisková  organizácia

viazaná; nezisková  organizácia  zabezpečí zverejnenie  týchto  podmienok  po ťCh schválertí  zo strany

správnej  rady  podra bodu 4.1. čl. IV  to1ito štatútu'neziskovej  organizácie."

Orgány  neziskovej  organizácie  a vymedzenie  ich  pôsobnosti  sa dopÍňa  nasledovne:

5.2.3. písm. m) ,Správyia  rada 'naj'inä : m) je opráv'nertá v súlade s podmienkami  podra ods. 3.3. čL

III  to1ito štatútu  neziskovej  organizácie  schvarovať podmienky  poskytovania  hnuter;ného

anelmuterného majetku neziskovej orga;nizácie do nájmu fyzickým aprávnickým osobám či
prevádzkovaterom verej;noprospeš'ných  sLužieb za účelom poskytova'nia  verejnoprospešných  s7užieb

uvedených vods.  3.1 čl. III  tohto  štatútu  neziskovej  organizácie.  Vprípade  dlhodobého

nájmunehnuterného majetku  neziskovej orga'nizácie je  správ'na  rada  oprávnená sc1ivarovať

prenájom  tohto  majetku  len po predchádzajúcom  písom'nom  súMase  za1dadatera neziskovej
organizácie.  "

5.2.3. písm. n),Správna  rada najmä  : 7?) je oprávnená  v súlade s podmiertkami  podra ods. 3.4. čL III

tohto štatútu  ;neziskovej organizácie  schval'ovať  podmienky  poskytovania  darov, príspevkov,  dotácií

alebo grantov  z prostriedkov  z vlastnej  čin;nosti  alebo získaných  ako dar či príspevok,  dotáciu  a7ebo

gra;nt od inej osoby, v prospech iných fyzických alebo právnických osôb či prevádzkovaterov
verejnoprospešrtých  služieb, avšak vždy  za účedom podpory  a7ebo poskytovania  verejnoprospešrtých

služieb uvedených  v ods. 3.1 (Ď!. III  tohto štatútu  neziskovej  organizácie  a7ebo na účd  sociá1nej

pomoci a 1iumanitárnej  starost1ivosti  aLebo'na  účd vzde1áva'nia,  výchovy  arozvoja  telesnej
kuLtún)."

Rozpočet  neziskovej  organizácie  sa dopÍňa  nasledovne:

8.3. písm. c) ,, Výdavkami  rozpočtu  neziskovej  organizácie  sú: c) výdavky  na poskytovanie  darov,

príspevkov,  dotácií  alebo grantov  v súLade s ods. 3.3. čI. III  tohto štaMu  neziskovej  organizácie

a podmie'nkami  ich poskytovania,  ak takéto bo7i správnou  radou schváLerté."
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nOffl

IX.  Prílohy

- Ročná  účtovná  závierka  neziskovej  organizácie  za rok  2021.

V  Bratislave,  dňa  22.06.2022 /-"7

Dobrý  dom,  n. o.

Mgr.  Petra  Balážová,  riaditďka
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UCTOVNA  ZAVIERKA
neziskovej  účtovnej  jednotky

v sústave  podvojného  účtovníctva

llllllIIlllllllllllllllllllll ""1

zostavena k 3 3 3 2 2 0 2 1

Čiselné  údaje  sa  zarovnávajú  vpravo,  ostatné  údaje  sa  pišu  zl'ava.  Nevyplnené  riadky  sa  ponechávajú  prázdne.

Údaje  sa vypíňajú  paličkovým  písmom  (podl'a  tohto  vzoru),  písacim  strojom  alebo  tlačiarňou,  a to čiernou  alebo  tmavomodrou  farbou.

Á Áa B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž O f 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové  identifikačné  číslo

iČo

53266064

SID  SK  NACE

Účtovná  závierka

X  ríadna  X  zostavená

mimoriadna  schválená

(vyznačí  sa x)

Mesiac  Rok

od  0 1 2 0 2 'l
Za  obdobie

do 1 2 2 0 2 1

Bezprostredne  od 0 1 2 0 2 0
predchádzajúce

ObdObíe do 1 2 2 0 2 0

Priložené  súčasti  účtovnej  závierky

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

% Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01 ) (vyZna,.(Sa  X)

Obchodné  meno  alebo  názov  účtovnej  jednotky

Dobrýdom,n.o.

Sidlo  účtovnej  jednotky

Ulica  ČíSIO

KARPATSKÁ  3112  / 24

PSČ  Obec

8 1 1 0 5 BRATISLAVA  -  MESTSKÁ  č AS  Ť ST  ARÉ  MEST0

Čislotelefónu  ČÍSIOfaxu

OI  O/
E-mailová  adresa

Zostavená  dňa:

29,03,2  022

Podpisový  záznam  osoby

zodpovednej  za  vedenie

účtovnictva:

Podpisový  záznam  osoby

zodpovednej  za  zostavenie

účtovnej  závierky:

Podpisový  záznam

štatutárneho  orgánu  alebo

člena  štatutárneho  orgánu

účtovnej  jednotky:
%)

',-

Schválená  dňa:

.,f"'l'  . U' Q" . 2 0 0'ú'<

Záznamy  daňového  úradu

Miesto  pre  evidenčné  ČÍSIO Odtlačok  prezentačnej  pečiatky  daňového  úradu
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Súvaha  (Úč  NUJ  I-C)1  ) IČOi 5 , 3 , 2 , 6 , 6 , 0 , 6 , 4 i / SID [,-]

Strana  aktív Č. r.
Bežné  účtovné  obdobie

Bezprostredne

predchádzaiúce
účtovné  obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A.  NEOBEŽNÝ  MAJETC)K  SPOLU  r.002+r.009+r.021 O(I1 710  320,77 710  320,77

t  IJlhodobý  nehmotný  majetok  rj)03  až r.008 002 I
I

(ehmoíné  výsledky  z vývolovej  a obdobneJ  činnosíi  012-(072+09í  AÚ) 003 I I I

Softvéí  C113-(073+091AÚ) 004

)ceniíel'népíáva  014-(074+09íAÚ) 005

Ostaíný  dlhodobý  nehmoíný  majeíok  (0í8+Cll9)-(078+079+091  AÚ) 006

Obsíaranie  dlhodobého  nehmoíného  majetku  (041-093) 007

Poskytnuíé  preddavky  na dlhodobý  nehmoíný  majetok  (051-095  AÚ) 008

2.

I

Dlhodobý  hmotný  majetok  r.01  0 až r.020 009 710  320,77 710  320,77

Pozemky  (031) O10 146  960,05 x 146  960,05

Umeleckédielaazbierky  (032), O11 X,
I

Síavby  021-(081+092AÚ) 012 I
I

Samosíaíné  hnuíel'né  veci  a súbory  hnuíeíných  vecl  022-(082+092  AÚ) 013

Dopravnéprosíriedky  023-(083+092AÚ) 014

Pesiovalel'ské  celky  írvalých  poíasíov  025-(085+092  AÚ) 015

Základné  síádo  a ťažné  zvieraíá  026-(086+092  AÚ) CY6

Díobný  dlhodobý  hmoíný  majeíok  028-(088+092  AÚ) 017

Osíaíný  dlhodobý  hmoíný  majeíok  029-(089+092  ALl) 018

Obsíaíanie  dlhodobého  hmoíného  majeíku  (042-094) 019 563  360,72 563  360,7;

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

I .. Dlhodobý  finančný  maietok  r.022 až rJ)28
I

021
I

j
I

Podielové  cenné  papiere  a podiely  v obchodných  spoločnosíiach

v ovládanej  osobe  (061-096  AÚ) I 022

I

Podielové  cenné  papieíe  a podiely  v obchodných  spoločnosíiach

spodsíaínýmvplyvom  (062-0%AÚ) 023

Dlhové  cenné  papiere  tkžané  do splaínosíi  (065-096  AÚ) 024

Pôžičky  podnikom  v skupine  a osíaíné  pôžičky  (066+067)-096  AÚ 025

Osíaíný  dlhodobý  finančný  majeíok  (069-096  AlJ) 026

Obsíaranie  dlhodobého  finančného  majeíku  (043-096  AÚ) 027

Poskytnuté  preddavky  na dlhodobý  finančný  majeíok  (053-096  AÚ) 028
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Súvaha  (Úč  NLlJ  1-O'l) ičol 5, 3, 2, 6, 6, 0, 6, 4 I I SID 2

Strana  aktív Č. r.
Bežné  účtovné  obdobie

Bezprostredne
predchádza)úce
účtovné  obdobie

Brutto Korekcia Netto Neíto

a b 1 2 3 4

B. OBEŽNÝ  MAJETOK  SPOLU  r.030+r.037+r.042+r.051 029 250 352,20 208 790,96 43 581 ,24 13859,85

i.  l.!ásoby  r.031ažr.036 ô3C1 :
I

Maíeíiál  (í  'í2+1 í 9)"191 031 i I
Nedokončená  výroba

a poloíovary  vlasínej  výroby  (121+122)-(192+193) 032

Výrobky  (123-194) 033

Zvisíaíá  (124-í95) 034

rovaí  (132+'í39)-196 035

Poskytnuíé  prevádzkové  preddavky  na zásoby  (314AÚ-391  AÚ) 036

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

Pohl'adávky  z obchodného  styku  (31í  AÚ až 3'14 AÚ)-391  AÚ 038

Osíaínépohl'adávky  (315AÚ-39'1AÚ) 039 I I

Pohl'adávky  voči účasínikom  ztkuženi  (358  AÚ-39í  AÚ) 040
I

Iné pohl'adávky  (335 AÚ+373  AÚ+375  AÚ+378  AÚ)-391  AL1 041

3. Krátkodobépohl'adávky  r.043ažr.050 042 246 790,96 206 790,96 40 000,OO

Pohl'adávky  z obchodného  síyku  (31 í AÚ až 314 AL1)-391 AÚ 043

Osíaíná  pohl'adávky  (315  AÚ-391  AÚ) 044 246 790,96 206 790,96 40 000,OC

Zúčíovanie  so Sociálnou  poisí'ovňou  a zdíavoínými  poisťovňami  (336) 045 x

Daňovépohl'adávky  (34'1až345) 046 x

Pohl'adávky  z dôvodu  finančných  vzťahov  k šíáínemu  rozpočíu

a íozpočíom  územnej  samospíávy  (346+348) 047 x

Pohíadávky  vočt účasínikom  zdíužení  (35B AÚ-391  AÚ) 04B I

Spojovací  účeí  pr  zdíuženl  (396-391  AÚ) 049

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

4. Finančnéúčty  r.052ažr.056 051 3 561,2< 3 561 ,2- 13 859,85

Pokladnica  (:!í1+213) 052 58,6C X 58,61

Bankovéúay  (221AÚ+26'1) 053 3 502,6< > 3 502,a 13 859,8E

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

Kíáíkodobý  finančný  majeíok  (25í+253+255+256+257)-2E)1  AÚ 055

Obsíaíanie  kráíkodobého  finančného  majeíku  (259-291  ALl) 056

C. ČASOVÉ  ROZLiŠENlE  SPOLU  r.058  a rJ)59 057

L Nákladybudúcichobdobí  (381) 058 I

PrIjmybudúcichobdobí  (385) 059

íAAJETOKSPOLU  r.001+r.029+r.057 060 960 672.9' 206 790,91 Ť 753 882,0' 13 859,8!
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i Súvaha (účNUJ  1-O1) IČOI 5 , 3 , 2 , 6 , 6 , 0 , 6 , 4 I / SID H  l--I-, I  ]
Strana  pasív Č. r.

Bežné  účtovné

obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné  obdobie

a 5 5 6

2.  '/LASTNÉ  ZDRCIJE  KRYTIA  MAJETKLI  SPOLu  r.062+rj)68+r.072+r.073 06i 3 ígg,io 650,84

t Imanie  a peňažné  fondy  r.063  až r.067  062 1 000,OO 1 ôOO.OO

Základnéimanie  (4'11) 063  , 1000,OO 1000,OO

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

Fondrepíodukcie  (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia maleíku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie  rozdiely  z precenenia  kapiíálových  účasUn  (4'15) 067

2. Fondy  tvorené  zo  zisku  r.069  až rj)71 osa

Rezervnýfond  (421) 069

Fondytvoíenézozisku  (423) 070

Osíaknéfondy  (427) 071

3. Nevysporiadaný  výsledok  hospodárenia  minulých  rokov  (+;-428) 072 -349,16 I

4. Výsledok  hospodárenia  za účtovné  obdobie  r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.1  01 ) 073 2 548,26 -349,16

B.  :uDZlEZDROJESPOLu  r.075+r.079+r.08ť!r.097 074 362;14 13 209,01

i.  Iťezervy  r.076ažr.078 075

%zervyzákonné  (451AÚ) 076

Osíaínérezervy  (459AÚ) 077

<ráíkodobérezervy  (323+451AÚ+459AÚ) 078

2. )lhodobézáväzky  r.080ažr.086 079

Závazkyzosociálnehoíondu  (472) 080

Vydanédlhopisy  (473) 081 i I

Záväzkyznájmu  (474AÚ)
082  i I

Dlhodobéprijatépreddavky  (475) 083

Dlhodobénevyfakíurovanédodávky  (476) 084

Dlhodobézmenkynaúhradu  (478) 085

Osíaíné  dlhodobé  záväzky  (373  AÚ+479  AÚ) 086

3.

I

I

Krátkodobézáväzky  r.088ažr.096 0B7 362,14 13209,01

Záväzky  z obchodného  síyku  (321 až 326)  okrem  323 088 346,87

Záväzkyvočizamesínancom  (331+333) 089

Zúčíovanie  so Sociálnou  poisťovňou  a zdíavoínými  poisťovňami  (336) 090

Daňovézáväzky  (3jHaž345) ' ogi
I

I 15,27

Záväzky  z dôvodu  finan.  vzí'ahov  k šíáínemu  rozpočíu  a rozpočíom  územnej  samosprávy  (346+348) 092
I

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

Záväzkyvočiúčasíríkomzdružerí  (368) 094

Spojovaciúčeípriztkuženl  (396) 095

Osíaíné  závíízky  (379+373  AÚ*474  AÚ+479  AÚ) 096 13 209,Cn

4. Bankové  výpomoci  a pôžičky  r.098  až r.l  OO 097

Dlhodobébankovéúvery  (461AÚ) 098

Bežnébankovéúvery  (231+232+461AÚ) 099

Prijaíékíáíkodobď.finančnévýpomoci  (241+249', 100
I

C. ':ASOVÉ  ROZLlšENIE  SPOLU  r.102  a r.lO! 10i i 750 320,7í
I

1. Výdavkybudúcichobdobí  (383 102

Výnosybudúcichobdobí  (384 103 750  320,7;

'/LASTNÉ  ZDROJE  A CLIDZIE  ZDROJE  SPOLLI  r.061+r.074+r.1(11 i04 753  882,0 13 859,85
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Výkaz  ziskov  a strát  (Úč NUJ  2-01 ) IČOi 5 , 3 , 2 , 6 , 6 , 0 , 6 , 4 i / SID [

ČÍSIO

Účtu
Náklady  ,

Číslo

iadku

Činnosť
Rpzprostredne

predchádzajúce
účtovné  obdobie

Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

a 5 c 1 2 3 4

501 Spoíreba  materiálu O1 9,75  , 9,75

502  ' Spotreba  energie
I

02  ,
I

504 Predanýtovar  ' 03  I

511 Opravy  a udr-iavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady  na reprezeníáciu 06

518 Osíatné  služby 07 11 010,30 1 094,92 12105,22 338,34

521 Mzdové  náklady 08

524 Zákonné  sociálne  poisIenie  a zdravotné  poistenie 09

525 Ostatné  sociálne  poistenie 10

527 Zákonné  sociálne  náklady 11
I

528 Ostaíné  sociálne  náklady 12 I I I

531 Daň z moíorových  vozidiel 13

532 Daň z nehnutel'ností 14

538 Ostatné  dane  a poplatky 15 16,50 16,50

541 Zmluvné  pokuty  a penále 16

542 Ostatné  pokuty  a penále 17

543 Odpísanie  pohl'adávky 18

544 Úroky ig

545 Kurzové  straty 20
I

540 Dary  21 ',

547 Osobiíné  náklady 22

548 Manká  a škody 23

549 Iné ostainé  náklady 24 65,70 65,70 10,85

551
Odpisy  dlhodobého  nehmoíného  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 . 29

' 556 Tvorba  fondov I 30 I I
557 Náklady  na precenenie  cenných  papierov 31

558 Tvorba  a ;aJčtovanie  opravných  položiek 32 206 790,96

561 Poskytnuíé  príspevky  organizačným  zložkám 33

562 Poskytnuté  príspevky  iným  účtovným  jednotkám 34

563 Poskytnuíé  príspevky  fyzickým  osobám 35

565 Poskytnuté  prispevky  z podielu  zaplatenej  dane 36

567 Poskytnuíé  príspevky  z verejnej  zbierky 37

Účtová  trieda  5 spolu  r.Cll až r.3; 38 11102,25 1 094,92 12197,17 207 140,15
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Výkaz  ziskov  a strát  (Úč NUJ  2-0í  ) IČOi 5 , 3 , 2 , 6 , 6 , 0 , 6 , 4i / SID 2

Číslo

Účtu
Výnosy  ,

Číslo

'iadku

Činnost'
Rezprostredne

predchádzajúce
:íčtovné  obdobie

Hlavná
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu  

a b c 1 2 3 4

601 rržby  za vlastné  výrobky 39

602 Tržby  z predaja  služieb 40 I 1 196,67  I 1 i96,67  I I

604 Tržby  za predaný  tovar 41 I I
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 Akíivácia  vnútroorganizačných  služieb 47

623 Aktivácia  dlhodobého  nehmoíného  majeíku 48

624 Aktivácia  dlhodobého  hmoíného  majetku 49 I
I

641 IZmluvnépokutyapenále  ' 50 I I
642 Ostatné  pokuty  a penále 51

643 Platby  za odpísané  pohl'adávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové  zisky 54

646 Prijaíé  dary 55

647 Osobiíné  výnosy 56

648 Zákonné  poplaíky 57

649 Iné osfatné  výnosy 58 564,03 564,03

651
Tťby  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 použitia  fondu 64

657 Výnosy  z precenenia  cenných  papierov 65

658 Výnosy  z nájmu  majetku 66

661 Prijaíé  príspevky  od organizačných  zložiek 67
I

I

662 Prijaté  prispevky  od iných  organizácii 68 13  000,OO I  13 000,OO 206 790,99

' 663 ' Prijaíé  príspevky  od fyzických  osôb eg
I

664 Prijaté  členské  príspevky 70

665 Príspevky  z podielu  zaplatenej  dane 71

667 Prijaté  príspevky  z verejných  zbierok 72

691 Doíácie 73

Účtová  trieda  6 spolu  r.39  až r.7: 74 13 564,03 1196,67 14 760,7C 206 790,99

Výsledok  hospodárenia  pred  zdanením  r.74  - r.31 75 2 461 ,7e 101,75 2 563,53 -349,16

591 Daň z pr5mov 76 15,27 4 5,2i

595 Dodatočné  odvody  dane  z príjmov i 77
I I

i Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)%+/- ' 78 1:_461,78 86,4E I ;_ 548,26
I

-349,1E
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Poznámky

k31.12.2021

(na dve des, miesta  v eurách)

l. Všeobecné údaje

(1) názovasidIoúčtovnejjednotky:

Poznámky  k účtovnej  závierke

Názov účtovnej jednotky: Dobrý dom, n.o.

Sídlo účtovnej  jednotky: Karpatská 3112/24, 811 05 Bratislava

Dátum jej založenia alebo
zriadenia: 24.9.2020

Identifikačné  číslo účtovnej
jednotky: 53266064

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov ainých orgánov účtovnej jednotky;
uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky:

Štatutárne orgány:
(Štatutár, správna rada,
predsedníctvo)

PhDr.Matej Alex do 06.09.2021
Mgr. Petra Balážová od 06.09.2021

PhDr. Janka Langová - predseda správnej rady

Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revizor)

Mgr. Maíina Uličná,Matej Gomolčák,Mgr.Petra Hitková PhD., Mgr.Art.
Dana Kleinert, Ing. Jana Španková

(3) Opis činnosti:

Hlavná činnost':
Všeobecne prospešné služby, a to sociálna pomoc a humanitárna
starostlivosť

Podnikatel'ská činnost':
Zdaňovaná činnosť - prenájom

(4) Prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, alebo počet
zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ztoho počet
vedúcich zamestnancov

Obdobie Zamestnanci  spolu Z toho vedúci pracovníci

2021 o o

(5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: x l



Poznámky  k účtovnej  závierke

(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným
orgánom účtovnej jednotky:

(7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

ll, Informácie  o účtovných  zásadách  a účtovných  metódach:

(1) Účtovnájednotkabudenepretržitepokračovaťvosvojejčinnosti: X[i  2

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na

hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky žiadne

Druh zmeny Dôvod Vplyv  na hodnotu  majetku

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Majetok  a záväzky Spôsob  oceňovania

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou žiaden

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou

činnosťou

žiaden

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom žiaden

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Obstarávacia cena

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou žiaden

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Reálna hodnota

g) dlhodobý finančný majetok žiaden

h) zásoby obstarané kúpou žiadne

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou žiadne

j) zásoby obstarané iným spôsobom žiadne

k) pohl'adávky Menovitá hodnota

l) krátkodobý finančný majetok Menovitá hodnota

m) časové rozlišenie na strane aktív súvahy Menovitá hodnota

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Menovitá hodnota

o) časové rozlíšenie na strane pasiv súvahy Menovitá hodnota

p) deriváty žiadne

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi žiadne

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe žiadne

2



Poznámky  k účtovnej  závierke

finančného prenájmu

(4) Spôsob 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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého
majetku

Doba odpísovania Sadzby odpisov Odpisová metóda

Dlhodobý HM 4 roky 25% Rovnomerne

Dlhodobý HM 6 rokov 16,7% Rovnomerne

Dlhodobý HM 12 rokov 8,3% Rovnomerne

Dlhodobý HM 20 rokov 5% Rovnomerne

(5) Prehl'ad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku.
žiadne

Dotácie (granty) Výška dotácie

Nezisková organizácia v roku 2021 obstarala dlhodobý nehnutel'ný majetok, ktorý bol v účtovníctve ocenený
reálnou hodnotou podl'a znaleckého posudku.

(6) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia.
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Poznámky k účtovnej závíerke

lll. ínformácie,  ktoré  dopÍňajú  a vysvet15ujú údaje  v súvahe

(1) ÚdajeodIhodobomnehmotnommajetkuadlhodobomhmotnommajetkuzaúčtovnéobdobie,zaktorésazostavujeúčtovnázávierka

Druh  majetku  '
SÚV

Obst.cena

na  zac.

účt.obd.

Prírastky
Llbyt

ky

Presuny

(+/-)

Obst.cena

na konci

účt.obd.

Oprávky

na  zac.

účt.obd.

Prírastky

oprávok

LÍbytky

oprávok

Presun

y  (+/-)

Oprívky

na konci

účt.obd.

' ZóštN.

cena  na

7J1Č.

úbd,

Zostat.  cena

na  ci

účt.obl
A. Majetok  spolu ôCll o 71 0320,77 7'10320,77 710320,77 71 0320,77
I

Dlhodobý  nehmotný  majetok 002

Nehmotné  výsledky  výsk.a  pod.čin. 003 I I
Software 004

I
I I I

Ocenitelne  prava 005 I

Ostatný  dlhodobý  nehmotny  majetok 006

Obstaranie  dlhodobého  nehmotného

maietku
007 I

Poskytnute  preddavky  na dlhodobý

nehmotny  majetok
008

2

I

I

Dlhodobý  hmotný  majetok 009 o 710320,77 o o 710320,77 71 0320,77 710320,77

Pozemky O10 o i46960,05 o o 146960,05 Í46960,05 Í46960,05

Umelecké  diela  a zbierky O11

Stavby 012 o 563360,72 o o 563360,72 563360,72 563360,72

Stroje,  pristroje  a zariadenia 013

Dopravné  prostriedky 014

Pestovatelske  celky  trvalych  porastov 015

Zakladne  stado  a tazne  zvierata 016

Drobný  dlhodobý  hmotný  majetok 017  ,

Ostatný  dlhodobý  hmotny  majetok 0í8  '
I
I I I

I

I
I

Obstaranie  dlhodobého  hmotného

maietku
019

I I

I I I

Poskytnute  preddavky  na dlôhodobý

hmotnv  maietok
020 I I I I
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Poznámky  k účtovnej  závíerke

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku žíaden

Spôsob  poístenia Výška  poístenia % z celkového  objemu

(3) Údaje o štruktúre dlhodobých finančných investícii za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členeni podl'a jednotlivých

položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých  zložkách dlhodobých finančných investicií.

Druh  maietku

R.

6ÚV

Obst.cena

u  zač-
účt.obd.

Prírastky llaytky

-l

Presuny

("/-)

I Obst.cena

na konci

účt.obd.

Oprávky

na  zač.

Účt.obd.

Prírastky

oprávok
Úbýtký

oprávok

Presuny

(+/-)

Oprávky

0  konci
účt.obd.

zostat.  -

cena  na
zac.

ÚČt.obd.

i't!'
cena  na

konci

At.ohQ.  .

3.

Finančné  investície 021

Podielové  CP a vklady  v obchodných  sploč. v

ovládanej  osobe
022

Podielové  CP a vklady v obchodných  spoloč. s

podstatným  vplyvom
023

Dlhodobé  CP držané po splatnosti 024

Pôžičky podnikom  v skupine  a ostatné  pôžíčky 025

Ostatné  dlhodobé  finančné  investície 026

Obstaranie  dlhodobých  finančných  investicii 027
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Poznámky  k účtovnej  závíerke

(4) Prehl'ad o opravných položkách k pohl'adávkam v členeni podl'a položiek súvahy; uvádza sa stav

opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného
obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zríženia  a zrušenia. žiadne

Opravné  položky  k pohl'adávkam

Stav  na

začiatku

Účt.obd.

Prírastky Úbytky
Stav  na

konci

účt.obd.

Dôvod  tvorby,

znÍŽenia,

zrušenia

DLHODOBÉ POHL:ADÁVKY

Pohl'adávky  z obchodného  styku

Pohl'adávky  voči účastmkom združeni

Ostatné pohl'adávky

P obstarané v prim.emisiách neurčené
na obchodovanie

KRATKODOBÉ POHl:ADÁVKY I

Pohl'adávky  z obchodného  styku

Pohl'adávky zo sociálneho zabezpečenií

Danove  pohladavky

Dotácie a ostatne zúčtovanie so štátnyí
rozpočtom

Pohl'adávky voči účastnikom združeni

Spojovaci  účet pri združeni

Iné pohl'adávky, ostatné pohl'adávky

(5) Prehl'ad pohl'adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Pohl'adávky Finančný  objem
% z celkového  objemu

pohl'adávok

do lehoty splatnosti
40 000

16,2

po lehote splatnosti
206 790,96

83,8

(6) Prehl'ad ovýznamných zložkách  krátkodobých  finančných  investicii  aooceneni  krátkodobých

finančných investícií reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa
uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia. žiadne

Krátkodobé  finančné  investície
Ocenenie  v reálnej

hodnote

Vplyv  ocenema  na
výsledok

hospodárenia
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Poznámky  k účtovnej  závierke

(7) Prehl'ad o významných položkách časového rozlišenia nákladov budúcich obdobi a príjmov budúcich
obdobi.

Položky  časového  rozlíšenia Finančný  objem % z celkového  objemu

NBO o 100

PBO o iOO

SPOLU o 100

(8) Prehl'ad o významných položkách odhadných účtov aktivnych. žíadne

Položky  odhadných  účtov  aktívnych Finančný  objem % z celkového  objemu

(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych a obežných aktiv podl'a súvahových položiek za
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

a) opis základného imania najmä výška nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladatel'ov,

prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody

zdrojov z fondov organizácie,  suma bezodplatne prevzatého dlhodobého majetku a podobne; za

jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky
a zostatok na konci účtovného obdobia

Opis základného  imania

Stav na

začiatku

Účt.obd.

Prírastky Úblký
Stav na

koncí

účt.obd.

ZI 1000 o o 1000

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvori účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia,
prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia, žiadne

Opis jednotlivých  druhov  fondov

Stav na

začiatku

Účt.obd.

Prírastky Úblký
Stav na

konci

účt.obd.

c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
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Poznámky  k účtovnej  závierke

Druh prídelu  zisku
Výška rozdeleného

zisku

Zisk  k rozdeleniu  z minulého  obdobia  z toho

Pridel do zákonného rezervného fondu

Pridel na zvýšenie základného imanía

Prídel do štatutárnych fondov

Pridel do ostatných fondov

Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov

Iné rozdelenie zisku - nerozdelený zisk

Druh vysporíadania  straty
Výška vysporiadanej

straty

Strata minulého  obdobia  spolu  v tom 349,i6

Úhrada straty z rezervného fondu

Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov

Úhrada straty zakladatel'mi

Úhrada straty znížením základného imania

Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod na nerozdelenú stratu z minulých rokov , 349,i6

Iná úhrada straty -

(10) Opis a výška cudzich zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvori účtovná jednotka za podnikatel'skú činnosť; uvedie

sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas

účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného

obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, žíadne rezervy  na podnikatel'skú
činnost'

Druhy  rezervy

Stav  na

začiatku

účt.obd.

Tvorba Použitie

Stav  na

konci

účt.obd.

Predpokladaný

rok  použitía

rezervy

323 - Rezervy

8



Poznámky  k účtovnej  závierke

b) údaje oiných záväzkoch aostatných záväzkoch s uvedenim začiatočného  stavu, pohybu
a konečného zostatku podl'a jednotlivých druhov záväzkov, žiadne iné záväzky

Druh záväzku

Stav na

začíatku

účt.obd.

Prírastky Úblký
Stav na

konci

účt.obd.

c) prehl'ad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Záväzky Fínančný  objem
% z celkového  objemu

záväzkov

do lehoty splatnosti 362,14 100

po lehote splatnosti o

Záväzky celkom 362,14 100

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

súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov,
žiadne

Výška záväzkov  podl'a zostatkovej  doby splatnosti Do 1 roka
Od 1-  5

rokov
Viac ako 5

rokov

DLHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou

Záväzky z prenájmu

Dlhodobé prijaté preddavky

Sociálny fond I

Dlhodobé zmenky na úhrady

Ostatné dlhodobé záväzky

Výška záväzkov  podl'a zostatkovej  doby  splatnosti Do 1 roka
Od 1-  5

rokov
Viac ako 5

rokov

KRÁTKODOBÉ  ZÁVAZKY

Záväzky z obchodného styku 346,87

Záväzky voči zamestnancom
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Poznámky k účtovnej  závierke

Zúčtovanie  s inštitúciami  soc.zabezpečenia

Daňové  záväzky 15,27

Záv.z titulu fin.vťahov  k štátnemu rozpočtu a orgánov

samosprávy

Záväzky  z upisaných  nesplatených  CP a vkladov

Záväzky  voči účastníkom  združeni

Spojovaci  účet pri združeni

Ostatné  záväzky

CELKOM \/ÝŠKA ZÁVÄZKOV: 362,14

e) prehl'ad o záväzkoch  zo sociálneho  fondu s uvedením  stavu na začiatku účtovného  obdobia,  tvorby

a čerpania  sociálneho  fondu počas účtovného  obdobia  a zostatok  na konci účtovného  obdobia,

Text Suma

Stav sociálneho  fondu na začiatku  účtovného  obdobia

Tvorba  spolu

Čerpanie  spolu

Stav sociálneho  fondu na konci účtovného  obdobia

f) prehl'ad o bankových  úveroch, pôžičkách  a návratných  finančných  výpomociach  s uvedenim  meny,

v ktorej boli poskytnuté,  druhu, hodnoty  v cudzej mene a hodnoty  v slovenských  korunách  ku dňu,

ku ktorému  sa zostavuje  účtovná  závierka,  výšky úroku, splatnosti  a formy  zabezpečenia,  žiadne

Druh úveru,

pôžičky,

fin. výpomoci

Hodnota  v

«

Výška

úroku
Splatnost'

Forma

zabezpečenia

Krátkodobá

finančná  výpomoc

g) prehl'ad o významných  položkách  časového  rozlíšenia  výdavkov  budúcich  obdobi : bezvýznamné

Položky  časového  rozlíšenia Finančný  objem
% z celkového  objemu

záväzkov

h) Prehl'ad o významných  položkách  výnosov  budúcich  obdobi v členeni  najmä na:

10
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Položky  časového  rozlíšenia Finančný  objem
% z celkového

objemu  záväzkov

a) Zostatková hodnota bezodplatne

nadobudnutého dlhodobého majetku

710 320,77 94,37

b) zostatková hodnota dlhodobého majetku

obstaraného z dotácie

c) Finančný dar neprijatý do 31.12. 40 000 5,63

d) Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej

dane I
I

e) Zostatková hodnota dlhodobého majetku

obstaraného z podielu zaplatenej dane

(11) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to: žiaden

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

b) suma istiny a finančného nákladu podl'a doby splatnosti

5. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

Prenajatý  majetok:

Dohodnuté platby - istina:

Dohodnuté platby -  finančný náklady:

Suma istiny a finančného nákladu podl'a doby splatnosti:
Do 1 roka

Od 1-  5

rokov
Víac ako 5

rokov

IV. Informácie,  ktoré  dopÍňajú a vysvetrujú  údaje  vo výkaze  ziskov  a strát

(1 ) Prehl'ad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčislenim hodnoty tržieb podl'a
jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

Druh výkonu  a tovar

Hlavná činnost' Zdaňovaná  čínnost'podl'a jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej

jednotky a hlavných oblastí odbytu

1. Tržby za predaj tovaru

1l
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2. Tržby za predaj vlastných výrobkov

3. Tržby za nájomné 1196,67

4. Ostatné výnosy 564,03

5. Tržby z predaja majetku

Tržby  spolu 564,03 1196,67

(2) Opis avyčislenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov azákonných
poplatkov.

Dary, osobitné  výnosy,  zákonné  poplatky Suma

Prijaté príspevky a členské od právnických osôb

Prijaté príspevky od iných organizácii 13 000

(3) Opis a vyčislenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov. významné

Ostatné  výnosy Suma

Prispevky z podielu zaplatenej dane o

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov;

osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Žiadne

Významné  finančné  výnosy Suma

Celková suma kurzových ziskov

Kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné
náklady.

Ostatné  služby,  osobíté  náklady  a iné ostatné  náklady Suma

Ostatné služby 1l 092,50

(6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné obdobie.
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Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška

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

Významné finančné náklady Suma

Celková suma kurzových náklady

Kurzové náklady ku dňu účtovnej závierky

(8) Vymedzenie a suma nákladov (len pre účtovnú jednotku, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky
auditorom).

Vymedzenie nákladov na: Suma

Overenie účtovnej závierky auditorom

Iné uisťovacie služby

Daňové poradenstvo

Iné súvisiace služby poskytnuté auditorom alebo audítorskou spoločnosťou

V. Opis  údajov  na podsúvahových  účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpisané pohl'adávky a pripadné d'alšie
položky. žiadne

Prenajatý majetku, majetok prijatý do úschovy, odpisané pohl'adávky a pripadné
d'alšie položky

Hodnota majetku

VI. Iné aktíva  a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov,
ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka
spriaznených osôb, a to žiadne

Opis Výška Spriaznené osoby

a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členeni podl'a
jednotlivých druhov ručenia s uvedenim údajov
o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto
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záväzkov,

b) záväzky  alebo právo vyplývajúce  zo súdnych

sporov,

c) záväzky alebo právo vyplývajúce

z poskytnutých  záruk,

d) záväzky  alebo právo vyplývajúce  zo všeobecne

záväzných  právnych  predpisov,

e) záväzky  vyplývajúce  zo zmlúv  o podriadenom

záväzku podl'a 9 408a Obchodného zákonnika,

f) záväzky  vyplývajúce  z ručenia  aj za iné

subjekty,  v členení  podl'a jednotlivých  druhov

ručenia a informácie  o iných formách

zabezpečenia.

(2) Opis významných  položiek ostatných  finančných  práv alebo finančných  povinnosti, ktoré sa nesledujú

v účtovnictve  a neuvádzajú  sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza  jej opis, výška a údaj, či sa týka

spriaznených  osôb, a to žiadne

Opis Výška Spriaznené

osoby

a) budúce  právo alebo budúca povinnosť  z devízových

terminovaných  obchodov  a iných finančných  derivátov,

b) budúce právo alebo budúca povinnosť  z opčných

obchodov,

c) budúce právo alebo budúca povinnost',  zákonná  alebo

zmluvná,  odobrat'  určité produkty  alebo služby, napr.

z dodávatel'ských  alebo odberatel'ských  zmlúv,

d) budúce  právo alebo budúca povinnosť  z leasingových,

nájomných,  servisných,  poistných,  koncesionárskych,

licenčných zmlúv  a podobne,

e) budúce  právo alebo budúca  povinnost'  zo zmluvy

o kúpe prenajatej  veci,

f) povinnosť  preinvestovať  prostriedky  ziskané

oslobodenim  od dane z príjmov, I

g) iné povinnosti  vyplývajúce  zo všeobecne  záväzných

právnych  predpisov.

(3) Prehl'ad nehnutel'ných kultúrnych pamiatok, ktoré sú vspráve  alebo vlastníctve  účtovnej jednotky.

žiadne
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