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Face to Face Business

sPRAVA NEzÁVlslÉĺo RuoíroRa

Správnej rade a zakladatel'ovi občianskeho združenia Cesta von:

Spľáva z auditu účtovnej závieĺky

Názor

1. Uskutočnili sme audit Účtovnej závierky organizácie Cesta von (d'alej len,,organizácia"), ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2021 , výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dá1umu, a pôznámky, ktoráobsahujú
sÚhrn významných účtovných zásad a účtovných metód'

2' Podl'a nášho názoru, priloŽená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obrazofinančnej situácie organizácie
k 31. decembru 2021 a'výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dätumu podľä zákona
i. 431l2o02Z.z. o Účtovníctve v znenĺ neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

3. Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských Štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
NaŠa zodpovednost' podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednost' audítora za audit ĺltovnój
závierky. od organizácie sme nezávislí podl'a ustanovení zákona č' 42312015 o Štatutárnom audite a o zmene á
doplnení zákona č.431ĺ2002Z' z. o Účtovníctve vznení neskorŠích predpisov (d'alej len ,,zákon oštatutárnom
audite") týkajúcich sa etiky, Vrátane Etického kÓdexu audítora, relevantných pre náŠ audlt účtovnej závierky a splnili
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, Že audítoróké dÔkazy, ktoré
sme získali, poskytujÚ dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

4.

Zodpovednost'štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za Účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o Účtovníctve azaÍie interné kontroly, ktore povaŽuje za potrebné na zostavenie Účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či uŽ v dÔsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovanÍ Účtovnej závierky je Štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti organizácie
nepretrŽite pokračovat' vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za pouŽitie predpokĺadu nepretrŽitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaŽe
by mal v Úmysle organizácĺu zlikvidovat' alebo ukončit' jej činnost', alebo by nemal inú rea|istĺckú moŽnost' neŽ tak
urobit'.

osoby poverené spravovaním sÚ zodpovedné za dohl'ad nad procesom finančného výkazníctva organizácie.

5.

Zod p ove d n o st' a u d Íto ra za a u d it ú čtov n ej z áv i e rky

NaŠou zodpovednost'ou je zĺskat' primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či uŽ v dÔsledku podvodu alebo chyby, a vydat'správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských
Štandardov vŽdy odhaĺí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti mÔŽu vzniknút'v dôsledku podvodu
alebo chyby azavýznamné sa povaŽujú vtedy' ak by sa dalo odÔvodnene očakávat', Že jednotlivo alebo v súhrne
by mohli ovplyvnit'ekonomické rozhodnutia pouŽívatel'ov, uskutočnené na základe tejto Účtovnej závierky.
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o oboznamujeme sa s interným| kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút'audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnost'interných kontrol
organizácie.

' Hodnotíme vhodnost' pouŽitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranost' účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informáciĺ, uskutoČnené Štatutárnym orgánom.

. Robíme záver o tom, Či Štatutárny orgán vhodne v Účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dÔkazov záver o tom, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktoré by mohli významne spochybnít' sóhopnost'
organizácie nepretrŽite pokračovat'v činnosti. Ak dospejeme k záveru, Že významná neistóta existuje, sme
povinnĺ upozornit'v naŠej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alébo, ak
sú tieto informácie nedostatočné, modifikovat' náš názor. NaŠe závery vychádzqÚ z aridítorských dÔkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môŽu spôsobit',
že O r ganizácia p resta ne pokračovat' v nep retrŽitej či n nosti.

. Hodnotíme ceĺkovú prezentáciu, ŠtruktÚru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií vnej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spÔsobom, ktoý ved|e k ich
vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme audĺtu
a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas náŠho
auditu zistíme.

8.

Správa k dalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a poŽiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyŠŠie uvedený názor na účtovnú zävierku sa nevzt'ahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednost'ou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo naŠimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu Účtovnej závierky, alebo sa inak zdajÚ byt' významne
nesprávne'

VýročnÚ správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Ked' získame výročnÚ správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyŽaduje zákon o Účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrime názor, či:

. informácie uvedené vo výročnej správe zostavenq za rok2o21 sú v súlade s úČtovnou závierkou za daný
rok,

. Výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovnÍctve.

okrem toho uvedieme, či sme zistilĺ významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe naŠich poznatkov o
účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, 4.augusta 2022

f/*
TPA AUDIT s.r.o.
Licencia SKAu č. 304

lng. lvan Paule, CA, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. B47
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neziskovej účtovnej jednotky

v sústave podvojného účtovníctva

zostavenák 3 1 .1 2 .2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje sa vypĺRajĺ paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Daňové identifikačné číslo

2120766021
lČo

51656957
SID SK NACE

9 4.9I .2

Účtovná závierka

X riadna X zostavená

mimoriadna X schválená

(vyznačĺ sa x)

Za obdobie

Mesiac Rok

od012021
do12 2021

Bezprostredne
pľedchádzajúce
obdobie

od01
do 12

2 020
2 020

PriloŽené súčasti účtovnej závierky

X SÚvaha (Úč NUJ 1-o1)

X Výkaz ziskov a strát (Uč NUJ 2_01)

X Poznámky (Uč NUJ 3_01)

(vyznačĺ sa x)

UZNUJ 1

Uč NUJ
ÚčrovNA zAVIERKA lllllllllllllllililililililil 

-l

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné čĺslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Cesta von

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Čĺsto

567 / 30M l L E T l ČoVA
PSČ

82108
Čĺslo telefónu

0ĺ
E-ma|lová adresa

Obec

BRAT ISLAVA
Číslo Íaxu

0

Zostavená dňa:

28.06.2 022
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

fr%/?-'?-4

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

4

ň,ú,Ť"\

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
Účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

2 8 .0 6 . 2 0 2 2
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Súvaha (Úč NUJ 1-oí ) lČo 5,1,6,5,6,9,5,7 / SID

Strana aktív č. r'
Bežné účtovné obdobie

Bezprostľedne
predchádzarúGe
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEoBEŽNÝMAJEToKsPoLU r.002+r.009+r.02ĺ 00í 40 041 7 730 32 311 28 526

1 Dlhodobý nohmotný maietok ľ.003 aŽ r'008 002

Nehmotné v]ýsledky z r4/vojovej a obdobnej čĺnnosti o12_(o72+o91 AÚ) 003

Softvér o1}(o73+o91 AÚ) 004

ocenitel'né práva o14-(o74+o9í AÚ) 005

ostatnýdlhodobýnehmotnýmajetok (o18+019)-(o78+o79+o91AÚ) 006

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007

Pos}qtnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (o5í-o95 AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný maletok Í'o10 až Í.02a 009 40 041 7 730 32311 2A 526

Pozemky (031) 0í0

Umelecké diela a zbierlry (032) 0'ĺ1 x

Stavby 021-(oB1+o92 AÚ) 012

samostatné hnuteľné Veci a súbory hnuteľných Vecí o22-(o82+og2 AÚ) 013 'ĺ7 590 2793 14 797 12 7'14

Dopravné prostriedlry 02}(o83+o92 AÚ) 014 22451 4 937 17 514 15 812

Pestovatel'ské cell(y trvalých porastov o2s(o85+o92 AÚ) 01s

základné stádo a ťaŽné zvierďá 02&(o86+o92 AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 02&(o88+092 AÚ) 017

ostatný dlhodobý hmotný majetok 02$(o89+o92 AÚ) 018

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-0e4) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (o52-o95AÚ) 020

3. Dlhodobý Íinančný majetok t,022 aŽ r'028 021

Podiolové cenné papiere a podiely V obchodných spoločnostiach
V ovládanej osobe (061_096 AÚ) o22

Podielové cenné papiere a podĺely V obchodných spoločnostiach
s podstatným Vplyvom (062_096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere džané do sp|atnosti (06$096 AÚ) 024

PôŽičky podnikom V skupine a ostatné pôŽičky (06o+o671_996 ng 025

ostatný dlhodobý finanóný majetok (069-096 AU) 026

obgtaranie dlhodobého finančného majetku (043_096 AÚ) 027

PosMnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096 AÚ) o28
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Súvaha (Úč NUJ 1-o1) lČo 5 1 6 5 o I E 7 / stD

Strana aktív č. r.
BeŽné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia | ľetto Netto

a b 1 2 3 4

B. oBEŽNÝMAJEToKSPoLU r.030+r'037+r'042+r.05í o2g 'l 037 018 1 037 018 589 473

1 äsoby r.03í až Ĺ036 030 'l 966 1 966

Materiál (112+119)-191 03'l

Nedokonóená \^iroba
a polotovary Vla3tnej výroby (121+122)-(192+153) 032

Výrobky (123-1s4) 033

Zvieľaiá (12+195) 034

Tovar (1 32+1 39)-1 96 035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ-391 AÚ) 036 1 966 1 966

2. Dlhodobé pohl'adávky r.038 až ľ.04í 037 4 680 4 680 7 800

PohlädáVky z obchodného styku (311AÚaŽ3í4AÚ;_ssĺ ĺÚ 038

ostatné pohl'adávky (315 AÚ-391 AÚ) 039 5 000

Pohlädávky voói účastníkom združenĺ (358 AÚ-391 AÚ) 040

lné pohlädáVlry (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)491 AÚ 041 4 680 4 680 2 800

3. Krátkodobé pohl'adávky r'04:l aŽ r.050 o42 237 463 237 463 201 245

Pohl'adáv(y z obchodného styku @11 AÚ až314 
^Ú)-osĺ 

nÚ 043 1 641

ostatné pohlädávky (315 AÚ-391 AÚ) o44 237 450 237 450 I 99 526

Zúótovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poistbvňami (336) 045 x

Daňovó pohl'adávky (341 až345) 046 x

Pohlhdávky z dôvodu Íinančných \l'ďahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (34o+34g; 047 x

Pohl'adávky voči účastnÍkom zdruŽení (358 AÚ-39í AÚ) 048

Spojovací účet pri zdruŽení (39&391 AÚ) o49

lné pohladáVKy (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050 13 13 7A

4, Finančné účty l.052 aŽ r.056 05í 792 909 792 909 380 428

Pokladnice (21',\+213) o52 I 535 x 1 535 2736

Bankové úč{y (221 AÚ+261) 053 791 374 x 791 374 377 692

Bankové údy s dobou viazanosii dlhšou ako jeden rok e21 
^Ú\

054 x

Krátkodobý finančný majetok (25 1 + 253 + 25 5+256+ 257 ) -29 1 
^Ú

055

obstaranĺ9 kátkodobého finančného majetku (25$'291 AÚ) 056

c. čAsoVÉRozLĺŠENEsPoLU r.058 a r.059 057 1 884 1 884 5 400
,| Náklady budúcich oMobĺ (381) 058 I 884 1884 5 400

Prĺjmy budúcich období (38s) 059

MAJETOK SPOLU r'00ĺ+Ĺ029+ľ.057 060 1 078943 7 730 'l 0712'13 623 399
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Súvaha (Úč NuJ 1_01) lČo 5r1r6,5,6,9,5,7 / SID I I

Strana pasív č. í, Bežné účtovné
oMobie

Bézprostľedne
predchádzajÚce
účtovné obdobie

a b 5 b

l' vt_ĺsĺľÉ zoRoJE KRYT|A MAJETKU sPoLU ľ.062+r.068+r'072+r.073 061 607 709 337 795

1 lmanĺe a peňažné fondy r.063 až r.067 062

Základné imanie (411) 063

PeňaŽné fondy tvorené podl'a osobitného pÍedpisu (412) 064

Fond reprodukcie (4í 3) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záVäzkov (414) 066

oceňovacie rozdiely z precenenia kapitáloých účastín (415) 067

2. Fondy tvorenó zo zisku r.069 až r.07í 068

RezeNný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia mĺnulých rokov (+;428) 072 337 796 98 915

4. Výgledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(ľ.062+r.068+ľ'072+r.074+r.í 0,l ) 073 269 91 3 238 880

B. CUDZIEZDROJESPOLU Ĺ075+r.079+ľ.087+r.097 074 I 562 7 364

1 RezérW r.076 aŽ ľ.078 075 3 679 5 189

Rezervy zákonné (45í AÚ) 076

ostatné rezervy (459 AÚ) 077

Krátkodobé rezervy (323+451 AÚ+459 AÚ) 078 3 679 5 189

2. Dlhodobé záväzky r.080 aŽ r.086 079 u1 444

záVäzlry zo sociálneho fondu (472) 080 u1 444

Vydané dlhopisy (473) 08'ĺ

záuäzw znĺmu (74 
^Ú)

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfa}durované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

ostatné dlhodobé záVäzky (373 AÚ+479 AÚ) 086

3. Krátkodobé áväzky r.088 až r.096 087 4 342 1 731

záVäzky z obchodného sýku (321 až326)okÍem323 088 3 757 1 534

záv äzw v oči zamestna ncom (331 +333) 089

zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poi8ťovňami (336) 090

DaňoVé záVäzky (341 aŽ345) 091 585 197

Záväzky z dôvodu finan. Vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samospráVy (346+348) 092

záVäzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093

Záväzky voói účastníkom zdruŽení (368) 094

Spojovací úóet pri zdruŽení (3e6) 095

ostalné záVäzl{y (37g+g7g AÚ+474 AÚ+479 AU) 096

4, Bankové výpomoci a pÔŽičky ..098 až r.100 097

Dlhodobé bankové úvery (46í AÚ) 098

BéŽné bankové úVery (231+232+461 AÚ) 099

Prĺjaté krátkodobé finančné ýpomoci (241+249) 100

c' ČAsoVÉ RozLíŠENlE sPoLu Í'1o2 a Í.1o3 ĺ01 454 942 278240

1 Výdavky budúcich obdobĺ (383) 102

\rynosy budúcich obdobÍ (384) 103 454 942 278 240

vLAsTNÉ zDRoJE A cUDzlE zDRoJE sPoLU r.06í+r'074+Ĺí0í 104 1 071 213 623 399
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-o1) lČo 5,1,6,5,6,9,5,7 / srD

Čĺslo
účtu Náklady čĺslo

riadku

čannost' Bezpľostľedne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

50'ĺ Spotreba materiálu 01 62 508 62 508 41 501

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 opravy a udžĺavanie 04 2 130 2 130 338

512 Cestovné 05 3 853 3 853 2 455

513 Náklady na reprezentáciu 06 381 38'l 162

518 ostatne sĺuŽby 07 279 451 279 45'.1 1 96 906

521 Mzdové náklady 08 225 179 225 179 102 120

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09 79 í08 79 108 35 2',t4

525 ostatné sociálne poistenie 'ĺ0

527 Zákonné sociálne náklady 11 11 358 11 358 3 290

528 ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorouých vozidiel 13

532 Daň z nehnutel'ností 14

538 ostatné dane a poplatky 15 112 112 196

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 ostatné pokuty a penále 17

543 odpísanie pohl'adávky 18

544 Uroky 19

545 Kuaové straý 20 2

546 Dary 21

547 osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23 43'.! 431 227

549 lné ostatné náklady 24 3 133 3 133 1 001

551
odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného maietku 25 6 5't6 6 516 1 214

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

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zloŽkám 33

562 Poskytnuté prĺspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté prĺspevky fozickým osobám 35

565 Poskytnuté prĺspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté prĺspevky z verejnej zbierky 37

Účtová tľieda 5 spolu r.01 aŽ r'37 38 674 160 674 160 384 626
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-o1) ĺČo 5,1,6,5,6,9,5,7 / stD

Čĺslo
účtu Výnosy čislo

ľiadku

Činnost' Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobĺe

Hlavná
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

601 Tžby za vlastné qýľobky 39

602 Tžby z predaja sluŽieb 40 9 555 I 555

604 Tžby za predaný tovar 41

61 1 Zmena stavu zásob nedokončenej uýroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob qýrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných s|uŽieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpÍsané pohl'adávky 52

644 Úroky 53

645 Kuzove zisky 54

646 Prijaté dary 55 3 516 3 5í6 3 112

647 osobitné vlýnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 lné ostatné uýnosy 5B 1 593 1 593 296

65'l
Tžby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného maietku 59

652 Výnosy z dlhodobého Íinančného majetku 60

653 Tžby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 T žby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého Íinančného majetku 63

656 Výnosy z pouŽitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

66'ĺ Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 461 532 461 s32 368 282

663 Prijaté príspevky od fozichých osÔb 69 404'.184 404 184 't69 648

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 43 896 43 896

667 Prijaté príspevky z vere-iných zbierok 72

69'ĺ Dotácie 73 19 797 't9797 82 168

Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74 934 518 I 555 944 073 623 506

Výsledok hospodáľenia pred zdanenĺm r.74 - r.38 75 260 358 9 555 269 9í3 238 880

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdaneni (r.75 - (r.76 + l.77)|(+l-) 78 260 358 I 555 269 9'ĺ3 238 880
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l'Základné informácie o účtovnejjednotke cesta von

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktoľá je zakIadatel'om alebo
zriad'ovatel'om účtovnej jednotky :

Zakladatelĺa: Pavel Hrica, ol'ga Coulton-Shaw, Helena Hricová

D átu m zal oženi a účtov n ej j ed n otky: 26'03.201 8
Dátum vzniku Účtovnej jednotky: 05.04.2018

z lnformácie o členoch o anov o ova nov účtovn ed

3. opis činnosti, na účel ktoľej bola účtovná jednotka zrladená:

Pomoc l'udom uviaznuým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získat' prácu a dÔstojný Život.

4 Početzamestnancov

5' Počet členov zdruŽenia

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzaj úce

účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 19 'ĺ9

lI. lnformácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1' Účtovná ednotka bude nepretÉite pokračovat' vo svojej činnosti:
ano nre

z Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

a) pohl'adávky - pri ich vzniku menovĺtou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnuté vkladom do základneho
imania obstarávacou hodnotou

b) peňďné prostriedky a ceniny - menovitou hodnotu
c) závilzky _ pri ich vzniku menovitou hodnotou, pri ich prevzatí obstarávacou hodnotou
d) rezervy - odhadom V sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou
f) časové rozlíšenia aktív a pasív - očakávanou menovitou hodnotou.

5 1 6 5 6 9 5 7

Meno a priezvisko čtenov Názov oľgánu Poznámka

Pavel Hrica \^ýkonný riaditel' štatutárny orgán

Ol'ga Coulton - Shaw zástupkyňa ýkonneho riaditel'a štatutárny orgán

Richard Marko člen Rady združenia dozorný orgán

Michaela Bednárik člen Rady zdruŽenia dozorný orgán

Zuzana Kov ačič Hanzelová člen Rady zdruŽenia dozorný orgán

Martin VavrinčÍk člen Rady zdruŽenia dozorný orgán

Gabriel Machlica člen Rady zdruŽenia dozorný orgán

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzaj úce

účtovné obdobie

Priemerný prepočÍtaný počet zamestnancov: 34 25

z toho počet vedúcich zamestnancov 7 1

Počet dobrovol'níkoV Vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovol'nĺkov' ktorĺ vykonávalĺ dobrovol'nĺcku činnosť
pre účtovnú jednotku počas Účtovneho obdobia

0

x



Pozn NUJ3-01

3.

lČoffi /stD

Spôsob oceňovanla dlhodobého majetku
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podl'a plánu odpisov, ktoý bol stanovený vzhl'adom na odhad reálnej
ekonomickej Životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby pouŽívania zodpovedajÚcej spotrebe
budúcich ekonomických úŽitkov z majetku. Účtovné odpisy sÚ rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci
zaradenia do pouŽívania. Priemerné Životnosti podl'a plánu odpisov sÚ pre samostatné hnutel'né vecĺ a sÚbory
hnutel'ných vecí 6 rokov a pre dopravné prostriedky 4 roky.

Ill. lnfoľmácie, ktoľé oopĺňajú a vysvetl'ujú v súvahe

1 Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zabežné účtovné
obdobie

Tabul'ka č. 1

2. opls významných pohI'adávok v nadväznosti na poloŽky súvahy v členenĺ na pohl'adávky za
h lavn ú nezdaňovan ú činnost', zdaňovan ú činnost' a pod nikatel'skú čin nost':

Významnú poloŽku pohl'adávok k 31 .12.2021 za hlavnú nezdaňovanÚ činnosť tvorí pohl'adávka v hodnote 177 140 € z titulu
Partnerskej dohody o poskytnutĺ projektového grantu z NÓrskych fondov s partnerskou organizáciou: nezisková organizácia
Projekt DoM.ov. lde o sumu prostriedkov, ktorá bude vyúčtovávaná v priebehu rokov 2022 a 2023'

3. Prehl'ad pohl'adávok do lehoty splatnostia po lehote splatnosti:

4. opis a ýška zmien vlastnýchzdrojov

Samostatné hnutel'né veci
a súbory hnutel'nÝch vecí Dopľavné prostľiedky Spolu

Prvotné ocenenie
stav na začiatku beŽného účtovného obdobia 13 240 16 500 29 740

prírastky 4 350 5 951 'r0 301

Úbytky

presuny

Stav na konci beŽného Účtovného obdobia 17 590 22 451 40 041
Opľávky
stav na začiatku beŽného Účtovneho obdobia 524 688 I 214
prírastky 2267 4 249 6 5'ĺ6
Úbytky

Stav na konci beŽného účtovneho obdobia 2 793 4 937 7 730

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 12713 í5 8í3 28 526

Stav na konci bežného účtovného obdobia 14 757 17 514 32 311

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzaj úceho účtovného
obdobia

Pohl'adávky do lehoty splatnosti 242 130 209 045

Pohl'adávky po lehote splatnosti 0 0

Pohl'adávky spolu 242 130 209 045

Stav na
začiatku
bežného

účtovného
obdobia

Prírastky (+) Úbytky G) Pľesuny (+' -)
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

lmanie a fondy

Základné imanie

z toho:
nadačné imanie v nadácii

vklady zakladatel'ov



Poznámky (Uč NUJ 3 - 0'ĺ) lČo /slD5 1 6 5 6 9 5 7

prioritný majetok

Fondy tvorené podl'a
osobitného predpisu

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatne fondy

Nevys pori ad aný u/sled ok
hospodárenia min.rokov

98 915 + 238 880 337 795

Výsledok hospodárenia za
Účtovné obdobie

238 880
269 913

-238 880
269 913

Spolu 337 795 269 913 0 607 708

5. opis a v'ýška cudzĺch zdrojov

tuorba a rezery:

ozávälzkoch zo sociálneho fondu:

Druh rezervy Stav na začiatku
bežného účt' obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo

zniženie rezerv
stav na konci bežného

účt. obdobia
Krátkodobá rezerv a zákonná
na nevyčerpané dovolenky

5 069 3 559 5 069 3 559

Dlhodobá rezerva zákonná

Zákonné rezervy spolu 5 069 3 559 5 069 3 559
Krátkodobá rezerva ostatná
na audit

120 120 120 120

Dlhodobá rezerva ostatná

ostatné rezervy spolu 120 120 120 120

Rezerw soolu 5 189 3 679 5189 3 679

Stav na konci

Druh záväzkov
bežného účtovného obdobia bezprostľedne pľedchádzaj úceho

účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti 0 0

záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka 4 342

173'.1

Krátkodobé záVäzky Spolu 4 342 1 731

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedneho do piatich
rokov vrátane - tvorba sociálneho fondu

541
444

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 0 0

Dlhodobe záVäzky spolu 541 444

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 4 883 2175

Sociálny Íond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne pľedchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu Účtovného obdobia 444 94

Tvorba na ťarchu nákladov I 950 527

Čerpanie 1 852 177

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 541 444

budúcich období6. amne
Potožky rĺýnosov budúcich

období z dôvodu
Stav na konci
bezprostredne

predch.
Účtovného
obdobia

Prĺľastky Úbytky stav na konci bežného
účtovné ho obdobia

Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej Únie

í87 B00 187 800

Grantu 234 344 I 09 863 176 543 167 664

Podielu zaplatenej dane 43 896 98 294 43 896 98 294



Poznám NUJ3-01 tco /slD

lV. lnformácie, ktoľé oopĺňajú a vysvett'ujú údaje vo výkaze zlskov a stľát

opis a vyčĺslenie hodnoty v'ýznamných položiek prijatých daľov, osobitných qýnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných qýnosov

Bežné účtovné obdobie Bezprostred ne predchádzaj úce
účtovné obdobie

Prijaté dary 3 516 3't12

osobitne qý'nosy 1 Áo,l 296

PrÍspevky z podielu dane 43 896 0

lné ostatné \i}inosy - prÍspevky fyzĺckých osÔb 404 184 169 648

lné ostatné uj'nosy - prĺspevky iných organizáciÍ 46',t 532 368 282

Dotácie 19 797 82 168

2. Pľehl'ad dotácií a grantov' ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu beŽného účtovného obdobia

Prehl'ad grantov a dotácií Suma

DHR-Direkthilfe Roma 10 000
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. 6 000
NARODNA BANKA SLOVENSKA

5 000
Nadácia EKoPoLls

16 500
Bader Philantropies, lnc.

12 736
VelVyslanectvo Holandského král'ovstva

2 000
VelVyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

3 000
Nadácia Pontis

3 000
Nadácia EPH

2 500
Šx sreRR - ZDRAVÝ ŽlvoT 'ĺ 30
PROACTIVA, n.o,

10 000
Slovenský plynárenský priemysel, a's. 25 000
občianske zdruŽenie cLARUs

1 000
lnštitút bankového vzdelávania NBs, n.o'

99 840
Nadácia orange

10 000
nezisková organizácia Projekt DoM'ov (Nórske fondy) 208 400
NN Žĺvotná poisťovňa, a.s.

25 000
Karpatská nadácia

1 000
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s

5 000
VelVyslanectvo USA 1 694
RJ Development, a. s

4 704
Ministerstvo školstva, Vedy, \^i'skumu a športu SR _ lUVENTA 20 000

3. opis a vyčíslenie hodnoý významných položiek nákladov

5 ,l 6 5 6 9 5 7

Náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne pľedchádzaj úce
účtovné obdobie

Náklady na ostatné sluŽby 279 451 1 96 906

Náklady na dohodárov, zamestnancoV 225 179 102 120

Zákonné poistenie a sociálne náklady 79 108 35 214

Náklady na materiál 62 508 41 501

Cestovné náklady 3 853 2 455

odpisy dlhodobého majetku 6 516 I 214

lné ostatné náklady 3 133 1 001



Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) lčoffi /slD

V. DaIšie informácie
1. lnformácie o významných skutočnostiach, ktoré nastalimedzidňom, ku ktoľému sazostavuje účtovná

závierka a dňom jej zostavenia.

Koncom roka2019 sa v Číne rozšíril nový druh vírusového ochorenia, neskÔr označený ako CoVlD-19 či

koronavírus, ktoý sa počas prvých mesiacov roka2020 rozšíril celosvetovo. V septembri 2020 nastÚpila tzv

druhá vlna celosvetovej pandemie, ktorá trvala do konca jari 2021. V septembri 2021 prišla tretia vlna

a trvala pribliŽne do marca roku 2022'

Svet a nevynímajÚc Slovensko sa ešte nespamätal z dlhej korona-krízy a všetkých zasiahla správa, Že

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, a tým sa v podstate skončil 
'mier" 

V EurÓpe, ale aj doterajšie vnímanie

usporiadania Sveta.

Všetkých naokolo zasiahla utečenecká kríza, najviac vojnových utečencov prÚdilo cez hranice Pol'ska ako aj

Slovenska. Aj naša organizácia sa prostredníctvom našich l'udí, spolupracovníkov a dobrovol'níkov, ako aj

jednotlivcov zapojila do humanitárneja hlavne l'udskej pomociUkrajincom na Úteku pred hrÔzamivojny

a bombardovanÍm ich vlasti.

Na vlastnej koŽisme pocítili, aký je,,mieť'krehký, ako sa všetko zmenilo zo dňa na deň. A spoznali sme aj

to, aká obrovská vlna l'udskosti a solidarity vyšla zo sŕdc slovenského ľudu.

Celosvetová hospodárska a ekologická krízanaberá na obrátkach a je sprevádzanáýchlo postupujúcou

infláciou a rastom cien ropy a energií. Je to logický dôsledok dvojročnej korona-krízy, ale predovšetkým

následok nezmyselného a prĺšerného vojnového besnenia a následných opatrení iných štátov voči Rusku.

Po 31' decembri 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastalitaké udalosti, ktore by ovplyvnilĺ našu

organizáciu, hlavne jejchod a d'alšie fungovanie. Práve naopak, vzhl'adom na horepopísané udalosti, má

naša existencia a práca v tejto oblasti o to väčší zmysel.

Ako ovplyvnil koronavírus činnost'organizácie od mája 2021 do marca 2022

KedŽe pÔsobíme v marginalizovaných rÓmskych komunitách, koronavírus zásadne ovplyvnil našu činnosť v programovej

oblasti. Našim zamestnankyniam bol vydaný pokyn o prerušenĺ osobných návštev a fyzického sociálneho kontaktu

s našimi klientmi' Uvedomovali sme si, Že príp. rozšírenie epidemie má v týchto zranitel'ných prostrediach vel'ký

negatívny dopad kvÔli vyššej miere chudoby, horšej úrovni hygieny, slabšom zdravotnom stave a väčšej hustote

v jednotlivých domácnostiach. V daných mesiacoch sme upravili našu činnosť a sÚstrediliju na posilňovane prevencie

a humanitárnu pomoc. Rozdávali sme ochranné pomÔcky, dezinfekciu, v kritických prípadoch i potraviny, hygienické

potreby a oblečenie. V chudobných osadách sme šĺrili overené informácie prostredníctvom sociálnych sietí či telefonicky.

omamy pouŽívali nový model posĺlňovania detí formou video-tutoriálov, ktorý naša organizácia vytvorila v počiatkoch

pandémie v roku 2020.

V lete 2021 fungovali domáce návštevy podl'a plánu' obmedzenia boli len lokálne v individuá|nych prípadoch karantény.

V októbri a novembri po zhoršení sĺtuácie na celom Slovensku sa znova lekcie prerušili. VyuŽili sme skúsenosti z prvej

vlny, omamám sme zabezpečili lepšie lT vybavenie, aby mohli aktivity presmerovat'do online priestoru' Pokračovalivo

vytváraní video-návodov pre rodičov a inšpirovali ich tak k rozvojovým aktivitám s det'mi v domácnostiach - väčšinou na

to stačilo beŽné vybavenie domácností. Vyrobili sme aj špeciálne kartičky s aktivitami pre rodičov, ktoré sa snaŽili

distribuovat' do rodín. Tento čas sme vyuŽili aj na vzdelávanie omám, absolvovali desiatky webinárov zameraných bud'

na ich osobný rozvď1, alebo na zdokonal'ovanie v obsahovej oblasti. Mali časté online konzultácie so svojimi mentorkami

a supervízorkami, s ktorými si precvičovali plánovanie a vedenie lekcií. SnaŽili sme sa omamy motivovat'k zaočkovaniu

všetkými dostupnými dávkami vakcíny, čo sa u väčšiny omám aj podarilo.

Výberový proces nových omám v máji - júni 2021 prebehol v poriadku _ od 1.6'202'1 nastÚpilo 5 nových omám do

d'alších lokalít a od '18.1a.2o21d'alších 7 nových omám. V roširovanínášho programu sme bolivel'miúspešnÍ.

a
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lné uda|ostl osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto
účtovná závierka, nenastali.

z Položky k následným udalostiam po zostavení účtovnej závierky:

. vznikli spoločnosti nové významne záväzky? NlE

r ZľnenV v štruktÚre členov? NlE

o príchod alebo odchod významného dodávatel'a? NlE

. iné významné zmeny? od 10.5.2022 zamestnanie í5 nových zamestnancov - 3 nové mentorky,12 nov'ých

omám

o je účtovná jednotka v nejakom sÚdnom spore, alebo hrozí účtovnej jednotke sÚdny spor, alebo sÚ nejake očakávané

sÚdne spory? Ak áno, aké sÚ dopady na účtovnÚ jednotku a na finančné výkazy? NlE

3' opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú

sa v súvahe:

Ku dňu zostavenia Účtovnej závierky organizácia eviduje ostatné finančné povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy

za administratívne priestory a sídlo organizácie, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitÚ. Ročné náklady za nájom

predstavujú 8.400 EUR.

4. lnformácia o rozdelení zisku z minulého obdobia: Zisk v hodnote 238.879,96 EUR bol preúčtovaný na výsledky
hospodárenia minulých období.
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